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Арсеній Яценюк:
У мирні домовленості
мають бути додані пункти
про миротворчу місію,
відновлення територій
і питання Криму
«Мінські домовленості, на превеликий
жаль, не принесли результату. Це означає,
що в ці домовленості повинні бути додані:
мандат миротворчої операції, хто буде платити – а це Росія повинна платити за відновлення Донецька і Луганська, – і доля
Автономної Республіки Крим», – наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній
Яценюк. Він зазначив, що уже три роки діє
так званий «Мінськ-2». «Фактично Мінські
домовленості – це не повноцінний мирний
план. Це угода про припинення вогню. На
превеликий жаль, навіть один з ключових елементів, а саме припинення вогню з боку
Російської Федерації, не був виконаний», – підкреслив Арсеній Яценюк. Він зазначив,
що триває дискусія про введення миротворчого контингенту на територію України: «Миротворчий контингент не є вирішенням проблем – це є одним із елементів, як повернути Донецьк і Луганськ Україні. Проте миротворчий контингент взагалі не зазначений у
«Мінську». Крім того, підкреслив лідер «Народного фронту», із Мінських домовленостей
«умисно був вилучений Крим»: «Думаю, що це була також зовнішньополітична стратегія
Російської Федерації. Тому мову треба вести і про Донецьк, і про Луганськ, і про Крим».
Проте, коли ми повернемо ці території – і цього немає в «Мінську», – хто буде платити
за відновлення Донецька і Луганська? «Це десятки мільярдів доларів. Відповідно, до
закону про деокупацію, чітко вказано, хто за це повинен платити – держава-агресор, а
це Російська Федерація», – переконаний Арсеній Яценюк.

Росія виступає проти
підписання закону про деокупацію.
Значить ми йдемо правильним шляхом
«Росія повинна покинути українську територію, і Україна повинна відновити свою територіальну цілісність.
Це складний, важкий і довгий шлях. Але іншого шляху,
ніж цілісна українська держава, у нас немає. І ми за це
будемо всі разом боротися», – наголосив лідер партії
«Народний фронт» Арсеній Яценюк. Він зазначив, що
ухваленим Верховною Радою законом про деокупацію
Російська Федерація була визнана агресором по відношенню до України і український парламент, нарешті, чітко визначив, яким чином проводити деокупацію Донбасу. «Якщо міністр закордонних справ Російської Федерації і ставленик
Володимира Путіна Лавров виступає за те, що закон не повинен бути підписаний, – це означає, що ми йдемо правильним шляхом. РФ виступає проти цього закону, і мені зрозуміло
чому – тому що за цим законом Росія буде нести міжнародно-правову відповідальність за
незаконну анексію Криму, Донецька і Луганська», – наголосив він. «Сподіваюся, що Президент України Петро Порошенко невідкладно підпише цей закон, і він стане частиною національного законодавства», – підкреслив лідер «Народного фронту». Для того, аби повернути
Донецьк, Луганськ і Крим необхідно виконання кількох умов: Росія повинна вивести свої
війська, Україна має відновити контроль над українсько-російським державним кордоном та
повністю відновити контроль над територією Донецької і Луганської областей.

За роботу в спеціальних школах
та інклюзивних класах
встановлено доплату
Міністр освіти та науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич повідомила про рішення
Уряду встановити доплати для вчителів підготовчих
класів спеціальних шкіл, а також для педпрацівників і
помічників вихователів в інклюзивних класах (групах)
усіх освітніх закладів. Відтепер вчителі в підготовчих класах спеціальних закладів загальної середньої
освіти отримуватимуть доплату 20% за класне керівництво. Також педагоги таких класів
матимуть 15% доплати за перевірку зошитів. Окрему доплату в граничному розмірі 20% також встановлено для педпрацівників та помічників вихователів, які працюють в інклюзивних
класах чи групах. Це поширюватиметься на заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. «Для нас є дуже важливим розвивати інклюзивне освітнє середовище, щоб люди з особливими потребами мали доступ до
якісних освітніх послуг. Зокрема, це один з пріоритетів Нової української школи. Державою
виділяється цільова субвенція на підтримку інклюзивної освіти – придбання засобів корекції,
дидактичних матеріалів, проведення додаткових корекційно-розвиткових занять. Але, звісно, ми маємо фінансово підтримати працівників таких класів і груп за рахунок додаткової
доплати», – зазначила міністр.
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Андрій Іванчук:
Рада може ухвалити закон
про корпоративне управління
вже до кінця березня
Голова парламентського Комітету з питань економічної політики, представник «Народного фронту» Андрій Іванчук провів робочу зустріч групи з
реформування корпоративного управління, яка
відбулася за сприяння представництва Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні. Андрій Іванчук повідомив, що до
кінця березня Верховна Рада може ухвалити законопроект щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером, засновником або учасником яких є держава. Прийняття цього законопроекту стане основним кроком у реформуванні корпоративного управління держпідприємствами та знизить ризики політичного впливу на такі компанії.
Проект розроблений на виконання пункту 3-го другого етапу плану дій щодо корпоративного
управління НАК «Нафтогаз України», який, зокрема, стосується відмежування від політичного впливу. Він визначає повноваження органів управління, стратегію державної власності, а
також запроваджує механізми затвердження фінансових планів. «Я домовився зі спікером
парламенту, що наступного пленарного тижня цей законопроект буде внесений до порядку
денного. І потім, за моїми прогнозами, за скороченою процедурою до другого читання він
буде схвалений в цілому десь до кінця березня», – наголосив Андрій Іванчук.

Реконструкція бази підготовки
«Конча Заспа» – найкраща інвестиція
в олімпійське майбутнє України
За участі Міністра молоді та спорту, представника партії
«Народний фронт» Ігоря Жданова відбулася презентація
плану реконструкції олімпійського національного спортивного центру «Конча Заспа». «Модернізація нашої головної
олімпійської бази є одним з ключових завдань для міністерства. В усьому світі підготовка національних збірних
команд до чемпіонатів світу та Олімпійських ігор відбувається переважно на спеціалізованих спортивних базах національного масштабу», – сказав
міністр. Ігор Жданов зазначив, що з роботою таких сучасних баз він особисто знайомився
під час візитів до Польщі, Білорусі та Японії. «Переконаний, модернізація існуючих приміщень та реконструкція «Конча Заспи» з побудовою нових спортивних споруд – це найкраща інвестиція в олімпійське майбутнє України», – наголосив він. У 2017 р. було розроблено
три проекти та відповідна документація (4,2 млн грн) на реконструкцію та будівництво нових
спортивних споруд. Наразі всі проекти отримали погодження містобудівних умов. За наявності коштів до їх втілення можна приступати вже у 2018 році. Ігор Жданов зазначив, що наразі
міністерством визначаються джерела фінансування початку будівництва першої черги.
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Мінінфраструктури запроваджує
онлайн-видачу дозволів
на міжнародні перевезення
вантажним транспортом
та електронний реєстр
автобусних маршрутів
Міністр інфраструктури, представник партії «Народний
фронт» Володимир Омелян анонсував переведення в ІТ-сферу низки послуг, які традиційно ускладнювали економічні взаємовідносини між державою і бізнесом. «Двосторонні дозволи на міжнародні перевезення вантажним автомобільним
транспортом завжди були предметом скарг, корупції, перепродажу на чорному ринку. В першому півріччі цього року розпочне роботу онлайн система видачі таких дозволів», – повідомив
він. Міністр уточнив, що кожен дозвіл буде мати захищений QR-код. «Ми зможемо відстежувати
його в режимі он-лайн: де він, чи перетнув він кордон, що з ним робиться», – зазначив Володимир Омелян. «Ми також запустили в тестовому варіанті електронний реєстр маршрутів. Це допоможе планувати логістику в середині країни і ввести єдиний квиток для автобуса-залізниці-літака, а також дозволить перевізнику відстежувати рух його транспорту, робити свій бізнес-план
подальшої роботи. Ми вводимо електронний кабінет, який дасть можливість в онлайн-режимі
підтвердити ліцензію чи маршрут будь-якого перевізника в рамках України», – сказав він. В
електронному кабінеті у кожного перевізника буде функціонувати і система електронних штрафів. «Чому це важливо? Не лише перевізник буде розуміти, за що його оштрафували, а і будьякий інспектор транспортної інспекції, вирішивши оштрафувати перевізника, заходить в його
електронний кабінет. І будь-які маніпуляції будуть неможливі. Ці всі речі ми робимо на блокчейні», – пояснив очільник міністерства.
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