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Ухвалення закону про українську мову, нейтралізація кремлівської 
пропаганди і посилення безпеки і оборони України є пріоритетами для  
«Народного фронту» у 2019 році. Також серед пріоритетів фракції – про-
довження антиолігархічних реформ, розпочатих урядом Арсенія Яце-
нюка. «Зокрема, треба повністю впровадити реформи Яценюка щодо 
демонополізації внутрішнього ринку газу, електроенергії, транспорту. 

«Облгази» мають залишитися лише транспортерами газу, а не його продавцями», – наголосив 
керівник фракції Максим Бурбак. Він зазначив, що  на виконання рішень уряду Арсенія Яценю-
ка з 1 грудня вже розділені функції постачальника і розподільника електроенергії. «Наступний 
етап – поява реальної конкуренції на роздрібному ринку електрики. Нагадаю, що усі ці небувалі 
і проривні новації були підтримані нашим скликанням Верховної Ради. Маємо продовжувати у 
цьому ж дусі», – сказав керівник фракції «Народний фронт». Водночас він підкреслив, що агенти 
олігарха Дмитра Фірташа всіляко блокують виконання вже ухвалених законів про газовий ринок.

Пріоритети «Народного фронту»:  
Закон про мову, протидія російській агресії  
і посилення обороноздатності країни

Верховна Рада ухвалила закон про зміну релігійни-
ми громадами підпорядкованості, співавторами якого 
виступили представники «Народного фронту». «Мета 
цього законопроекту – не підігравати якійсь релігійній 
громаді, як би ми прихильно до неї не ставилися. Мета законопроекту – запобігти конфліктам, 
які хочуть спровокувати в Україні. Тому що зараз, у зв’язку з активізацією релігійного життя, 
чимало релігійних громад хочуть змінити конфесійну приналежність. А хтось навпаки – не хоче 
її змінювати. Це призводить до знищення церковного майна у храмах, до конфліктів між гро-
мадами», – пояснив голова Комітету з питань культури та духовності, представник «Народного 
фронту» Микола Княжицький під час виступу з парламентської трибуни. Один з ініціаторів до-
кументу, представник фракції «Народний фронт» Віктор Єленський своєю чергою додав, що 
цей законопроект є необхідним для усіх, аби зняти усі ті непорозуміння, які виникають при пе-
реході релігійної громади від однієї єпархії до іншої.  Згідно ухваленого рішення, громада може 
ухвалити таке рішення 2/3 учасників повноважних зборів громади. Віктор Єленський зазначив, 
що попри перекручування та інсинуації окремих політиків, «це не політичний закон, це закон, 
який може бути ухвалений на реалізацію права громади змінити свою підлеглість».

Парламент ухвалив закон,  
що дозволяє релігійними громадами 
вибирати єпархію
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Секретар Ради національної безпеки і оборо-
ни України, один з лідерів «Народного фронту» 
Олександр Турчинов привітав особовий склад 
Управління державної охорони України з про-

фесійним святом – 27-ю річницею створення УДО, та вручив державні нагороди і сертифікати 
на квартири. Виступаючи перед офіцерами УДО, Олександр Турчинов наголосив, що у часи 
важких для нашої держави випробувань – військового протистояння, терористичних загроз і 
провокацій, – щоденна робота військових УДО є прикладом патріотизму, професіоналізму, та 
справжнього героїзму. Секретар РНБО України згадав, як на початку військової агресії з боку 
Російської Федерації саме військові УДО одними з перших стали в проломі за Україну. «Навесні 
2014 року армія ще не була готова до активного захисту України: не вистачало одягу, зброї, за-
собів захисту, необхідно було навчити та провести злагодження першої хвилі мобілізації. Саме 
тоді, зменшивши до критичного рівня охорону державних органів влади, я відправив зведений 
підрозділ військовослужбовців УДО на чолі з їх керівником і снайперською групою на схід, де 
вони мужньо та професійно знищили ворожі сили, зупинивши їх наступ. Тоді у росіян і з’явився 
міф про американських спецпризначенців, які їх розбили під Слов’янськом», – зазначив Тур-
чинов. Секретар РНБО висловив переконання, що військовослужбовці УДО «завжди залиша-
тимуться взірцем сумлінного, професійного виконання військового обов’язку і службових за-
вдань, та відданої служби Україні», і вручив державні нагороди та сертифікати на квартири.

Олександр ТУРЧИНОВ:  
Після роботи снайперів УДО  
у зоні АТО з’явився міф  
про американський спецназ  
під Слов’янськом

Верховна Рада протягом дев’ятої сесії прийняла 140 рішень, які по-
кращили позиції України в національній безпеці та обороні, допомогли 
отримати Томос та протидіяти агресії РФ. «З них – 75 законів прийнято 
в цілому, включаючи і тільки що підписаний мною закон (про перехід 
церковних громад в Православної церкви України). Прийнято в першо-
му читанні – 20 законопроектів та 45 постанов Верховної Ради. Це просто цифри, але за кожним 
з цих законів стоять долі людей і доля держави», – наголосив Голова Верховної Ради, представ-
ник «Народного фронту» Андрій Парубій. Так, спікер назвав пріоритетні безпекові закони, ухвалені 
протягом нинішньої сесії. «Вперше ми створили Міністерство у справах ветеранів. І це є новий 
етап роботи як уряду, так і українського парламенту», – зазначив він. Згадав Голова ВР і про закон, 
який дозволить напряму закуповувати імпортну продукцію оборонного призначення у наших стра-
тегічних партнерів. «Я нагадаю і про ще один закон про протимінну діяльність, який нам вдалося 
прийняти і залучити неймовірну кількість наших міжнародних партнерів щодо розмінування. Це 
був один із важливих кроків для наших ЗСУ і підтримки наших побратимів, громадян, які живуть на 
Сході України і кожного дня потерпають від агресії», – підсумував Парубій у своєму виступі.

Андрій ПАРУБІЙ:  
ЗА КОЖНИМ ІЗ ПРИЙНЯТИХ НАМИ ЗАКОНІВ  
СТОЇТЬ ДОЛЯ ДЕРЖАВИ



Верховна Рада ухвалила закон, який дає можливість Міністерству 
оборони напряму закуповувати імпортну військову продукцію. «Згід-
но чинного законодавства, у нас суб’єкти державного оборонного 
замовлення по внутрішніх контрактах самі складають договори, а по 
зовнішніх – у нас до цього часу ще з радянських часів є інститут спе-
цекспортерів. Що це таке? Ні Міноборони, ні його дочірні структури 
не зможуть отримати товари військового призначення напряму, бо 
у нас до цього часу існував такий радянський атавізм, як спецекс-

портер. Наші закордонні партнери не розуміють таких узаконених посередників і саме тому 
США, які уже погодили військову допомогу нам на 250 мільйонів доларів, вказують нам на 
таку невідповідність та просять привести наше законодавство до міжнародних норм», – по-
яснив необхідність ухвалення законопроекту Голова Комітету з питань національної безпеки 
та оборони Сергій Пашинський. Документ дозволяє державним замовникам безпосередньо 
купувати продукцію, платити за роботу та послуги оборонного призначення за імпортом. Це 
зроблено для того, щоб оптимізувати та пришвидшити процес закупівель за імпортом, а та-
кож зекономити кошти через відсутність посередників.

Рада дозволила Міноборони напряму купувати 
озброєння з-за кордону
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Верховна Рада прийняла базовий законопроект 
про соціальні послуги. Представляючи документ, 
керівник фракції «Народний фронт», перший заступ-
ник голови Комітету у справах ветеранів та осіб з 
інвалідністю Максим Бурбак наголосив, що цей за-
конопроект є базовий і визначає систему надання 
соціальних послуг для всієї країни. З його впровадженням соціальна допомога повинна 
перейти на якісно інший рівень. Законопроектом вводиться такий термін як «система на-
дання соціальних послуг». Кожна соціальна послуга матиме свій стандарт, який затвер-
джується Мінсоцполітики. Під час підготовки законопроекту, досліджено кращий досвід 
правового регулювання у сфері надання соціальних послуг, зокрема Франції та Велико-
британії. Закон вступає в силу з 1 січня 2020 року.

Максим БУРБАК:  
Соціальна допомога повинна перейти  
на якісно інший рівень


