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Лідер політичної партії «Народний фронт» 
Арсеній Яценюк привітав українців з початком 
дії безвізового режиму з країнами-членами 
Європейського Союзу. «Європейська мрія 
України стає реальністю! Щиро вітаю всіх 
українців і вдячний кожному, хто вірить не в 
зраду, а в перемогу», – написав він на своїй 
сторінці у Facebook. «Наш рух продовжується. 
Україна крок за кроком наближається до 
всіх європейських свобод», – додав лідер 
«Народного фронту».

Верховна Рада ухвалила закон, 
що визначив основними засадами 
зовнішньої політики України по-
глиблення співпраці з НАТО з ме-
тою набуття членства в Альянсі. 
Членство України в НАТО – одне 
з положень виборчої програми 
«Народного фронту», яку пар-
тія успішно виконує. «Входження 
України до Альянсу – це не наша 
забаганка, а реальна геополітич-
на потреба для миру і стабільності 
у Європі», – наголосив лідер «На-
родного фронту» Арсеній Яценюк. Своєю чергою співавтор закону Юрій Береза перед голосу-
ванням підкреслив, що якби Україна в 2006 або 2009 році вступила до НАТО, цілком імовірно, що 
Росія не наважилась би напасти на нашу державу. Він навів тезу з Вашингтонського договору, 
в якій йдеться про можливість колективно захищати свободу, загальну спадщину та цивілізацію 
своїх народів, які засновані на принципах демократії, свободи особи та законності. Наша країна 
багато втратила завдяки зграї шакалів, які, працюючи на Путіна, шматували українську армію. 
І ця зграя, на жаль, сьогодні знаходиться в цій залі. Сьогодні перед нами стоїть цивілізаційний 
вибір – де ми будем, з ким ми будем, і як ми будемо? Український воїн, який зараз, ризикуючи 
життям, захищає на сході незалежну українську державу, чекає від нас цього рішення», – наго-
лосив Юрій Береза. Парламент підтримав закон 276 голосами.

Арсеній Яценюк привітав українців з безвізом з ЄС

Пріоритетом зовнішньої політики України визначено членство в НАТО



«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник 5-11 червня

Верховна Рада розглянула проекти законів, які 
впроваджують медичну реформу в Україні. За ух-
валення в першому читанні проекту про держав-
ні фінансові гарантії надання медичних послуг та 
лікарських засобів з поправками голови Комі-
тету з питань соціальної політики, представника 
«Народного фронту» Людмили Денісової прого-
лосували 227 народних депутатів. «В доопрацьо-
ваному проекті закону замість державного со-
лідарного медичного страхування передбачено 
фінансування за рахунок Державного бюджету 
в обсязі, встановленому законом, необхідних ме-

дичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних із випадками надання первинної медичної 
допомоги, екстреної, вторинної спеціалізованої, третинної високоспеціалізованої та паліа-
тивної допомоги», – пояснила Людмила Денісова. Держава гарантує в повному обсязі оплату 
лише необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних із наданням екстреної 
медичної допомоги та паліативної. Голова комітету додала, що після розгляду законопроек-
ту на засіданні комітету депутати винесли наступні застереження: переглянути положення 
статей, якими передбачене зобов’язання пацієнтів оплачувати за рахунок власних коштів 
тарифи співоплати у разі часткової оплати за рахунок коштів Державного бюджету; доопра-
цювання прикінцевих положень, якими передбачено припинення фінансування державних та 
комунальних закладів охорони здоров’я.

«Народний фронт» підтримав 
закони з медичної реформи

Парламентська фракція “Народний фронт” 
пропонує створити робочу групу для розподі-
лення грошей, отриманих від спецконфіскації 
коштів Януковича, до якої повинні ввійти депу-
тати коаліції та представники Уряду. Керівник 
фракції Максим Бурбак нагадав, що “Народний 
фронт” пропонує направити гроші від спецкон-
фіскації на соціально-економічний розвиток 
країни, на підвищення обороноздатності та 
соціальні потреби громадян. “У тому числі 500 
млн грн – на будівництво інженерних споруд 
на кордоні з країною-агресором, 200 млн – на 
додаткове обладнання по видачі біометричних 
паспортів, 250 млн – на створення стартапів, щоб наша молодь могла займатись в Україні, а 
не їхати звідси. Давайте призначимо і створимо таку робочу групу, щоб ми могли такі напра-
цювання вже зробити”, – наголосив він.

«Народний фронт» пропонує 
спрямувати конфісковані кошти 
Януковича на соціальні потреби



Стартував всеукраїнський проект  
«Я МАЮ ПРАВО!», мета якого забезпе-
чити українців інформацією про права, 
що гарантовані їм Конституцією і зако-
нами, навчити ці права реалізовувати 
та захищати. «Сьогодні разом з наши-
ми партнерами з Програми Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) 
«Нове правосуддя» дали старт всеукраїнському проекту «Я МАЮ ПРАВО!», – повідомив мі-
ністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Очільник Мін’юсту за-
значив, що на жаль, за 25 років влада не спромоглась до кінця забезпечити українців знан-
нями про права громадян та інструментами їхнього захисту. «За нашими даними, понад 72% 
відсотки українців потребують додаткових знань про свої права. При цьому більшість з них 
готова активно захищати власні права. За останні три роки Уряди Яценюка та Гройсмана 
послідовно та проактивно розвивають систему безоплатної правової допомоги (БПД) для 
українців», – зазначив він. «У зв’язку з цим команда Мін’юсту прийняла рішення розпочати 
реалізацію національного просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», завдання якого забез-
печити українців інформацією про права, які гарантовані їм Конституцією і законами, навчити 
ці права реалізовувати та захищати. Важливо, що проект передбачає механізми покарання 
тих чиновників, які грубо порушуватимуть права українців», – пояснив Павло Петренко.

Міністр освіти і науки, представник партії 
“Народний фронт” Лілія Гриневич повідо-
мила, що 127 освітніх проектів загальною 
вартістю 557 млн грн уже подано на фінан-
сування Державним фондом регіонально-
го розвитку, ще 160 млн грн – з бюджету 
ДФРР прогнозовано буде спрямовано на 
освітні проекти до кінця року. «Ми не ре-
монтували навчальні заклади впродовж 

попередніх десятиліть. Ми маємо зношену мережу навчальних закладів. У зв’язку з цим фонд 
регіонального розвитку спрямований в значній частині саме на капітальні ремонти і добудови 
навчальних закладів. Цього року понад 20% коштів ДФРР спрямовано саме на капітальні ре-
монти та покращення стану мережі шкіл», – зазначила Лілія Гриневич. У 2016 році на розвиток 
мережі шкіл з ДФРР будо витрачено понад 607,5 млн грн, що склало близько 20% загального 
бюджету фонду. За період з 1 червня 2016 до 1 червня 2017 було побудовано 13 нових шкіл 
та 8 додаткових корпусів для уже діючих ЗНЗ загальною потужністю 4,6 тис учнів.

Стартував  
всеукраїнський проект 
«Я МАЮ ПРАВО!»

Понад 20% коштів Держфонду 
регіонального розвитку 
спрямують на ремонти та 
побудову шкіл
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«Інфраструктура єднає! Це – девіз Міністерства 
інфраструктури України у 2017 році. Дорогами, 
мостами, поштою ми єднаємо Україну. Літаками, 
потягами, зручним з’єднанням на кордонах ми ін-
тегруємо Україну до Європи. 2017 рік – рік інфра-
структурної інтеграції України: внутрішньої та єв-
ропейської. Ці процеси мають бути паралельними 
і однаково успішними», – наголосив Міністр інфра-
структури, представник партії «Народний фронт» 
Володимир Омелян. Мінінфраструктури робить 
все, щоб Європа стала не тільки ближче, а й до-
ступніше: лоукости, пряме залізничне сполучення, 
розбудова прикордонної інфраструктури – подоро-
жі до Європи мають стати звичною справою для українських громадян. Володимир Оме-
лян нагадав, що з 23 грудня 2016 року розпочав курсування поїзд ІНТЕРСІТІ+ сполученням 
Київ-Львів-Перемишль. Цей напрямок виявився дуже популярним серед українських паса-
жирів. «Укрзалізниця» опрацьовує можливість призначення курсування другої пари поїздів 
сполученням Київ-Львів-Перемишль «Нижнім» ходом (маршрутом через ст. Вінниця, Хмель-
ницька та Тернопіль). Також з 11 червня заплановано запуск нового сполучення між Україною 
і Республікою Польща за маршрутом Ковель-Хелм (з можливістю подовження маршруту по 
українській території до Луцька та Львова). Також з 1 серпня 2017 року планується новий 
маршрут Львів-Краків.

Україна інфраструктурно готова до безвізового режиму з ЄС
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Верховна Рада ухвалила законопроект про виплату одно-
разової допомоги 1400 поліцейським, які отримали поранен-
ня в зоні АТО у 2014-2015 роках. «У 2014-му та першій по-
ловині 2015-го близько 1400 співробітників тодішнього МВС 
отримали поранення, втрачали кінцівки, мали контузії в зоні 

проведення АТО. Через те, що вони були на роботі в МВС, а зараз чимало хто з них перейшов 
в національну поліцію, через колізію в законодавстві між поняттями «співробітник поліції» ми 
отримали ситуацію, що 1400 осіб не могли отримати виплату, передбачену із бюджету для 
тих, хто втратив здоров’я, захищаючи нашу країну», – пояснив представник фракції “Народ-
ний фронт” Антон Геращенко.

1400 поліцейських,  
які брали участь в АТО, 
отримають грошові компенсації


