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УХВАЛЕНО ЗАКОН
ПРО ДЕОКУПАЦІЮ ДОНБАСУ
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк наголошує, що ухвалений Верховною
Радою закон про деокупацію Донбасу дасть можливість введення миротворців і відновлення українсько-російського кордону. Після прийняття парламентом відповідного рішення
Арсеній Яценюк нагадав, що ухвалення закону і визнання Російської Федерації агресором
було принциповою позицією фракції «Народного фронту». «Український народ сьогодні побачив, що парламент здатний об’єднуватися, коли мова іде про захист національних інтересів української держави. Міжнародна спільнота побачила, що волею українського парламенту Росія визнана агресором і окупантом. І тому продовження санкційного режиму проти
Росії і змушення Росії відновити територіальну цілісність України знову повертається на
порядок денний світу», – підкреслив він. Лідер «Народного фронту» наголосив на продовженні дипломатичних кроків, які передбачають політичний, економічний, санкційний тиск
на Росію, допомогу Україні через надання оборонювального озброєння, зокрема рішення
американської адміністрації щодо надання Україні «Джавелінів», що стане суттєвим кроком
для посилення українських позицій. «Очікуємо на подальші дії Президента і міжнародної
спільноти щодо реалізації положень закону про деокупацію і відновлення територіальної
цілісності України», – додав лідер «Народного фронту».

«Народний фронт» ініціює створення
міжнародного гуманітарного формату
щодо Криму і Донбасу
«Народний фронт» пропонує об’єднати парламентські сили для
створення міжнародного гуманітарного формату із залученням
країн Великої Сімки, ЄС та країн НАТО для розгляду стану дотримання прав людини в окупованих Криму і Донбасі. «З 1 січня розпочалося головування Канади у Великій Сімці – неформальному
об’єднанні найбільших світових демократичних держав. Пріоритети головування Канади стосуються прав і свобод людини та
глобального миру і безпеки. «Народний фронт» пропонує об’єднати парламентські сили, щоб
у контексті головування Канади в G-7 опрацювати з нашими міжнародними партнерами ідею
про створення міжнародного гуманітарного формату для розгляду стану дотримання прав
людини в окупованих Криму і Донбасі», – зазначив голова фракції Максим Бурбак. Головним
завданням такого формату мав би стати розгляд і поширення відомостей про стан дотримання прав людини на окупованих територіях. Метою цієї ініціативи є вироблення належної політичної та правової реакції міжнародної спільноти, а саме: консолідований тиск на агресора,
розширення та введення нових санкцій, надання Україні і українським громадянам масштабної і системної допомоги у боротьбі за відновлення порушених прав. А також надання зброї
нашим Збройним Силам для протидії агресору. «Немає різних проблем Криму і Донбасу.
Агресор – один. Природа злочинів – одна. Крим і Донбас – це дві складові одного єдиного
злочину Путіна і його камарильї проти світового порядку і України», – підкреслив Максим
Бурбак. Новий міжнародний формат повинен включати країни G-7, НАТО та ЄС.

Олександр ТУРЧИНОВ:
Наш ОПК спроможний забезпечити
виконання складних та масштабних програм
Рада національної безпеки і оборони України затвердила «Основні показники Державного оборонного замовлення на 20182020 роки». Секретар РНБО, один з лідерів «Народного фронту»
Олександр Турчинов наголосив, що за результатами виконання
Державного оборонного замовлення у 2017 році до Збройних
Сил України поставлено майже 2,5 тисячі зразків озброєння, військової техніки та спеціальних виробів та понад 27,0 тисяч ракет
і боєприпасів. Пріоритетними напрямами державного оборонного замовлення у 2018 році має стати забезпечення Збройних Сил
України сучасною ракетною та бронетанковою технікою; засобами радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони; безпілотними авіаційними комплексами та антиснайперськими системами тощо. «Наш ОПК вже спроможний забезпечити виконання
складних та масштабних програм», – наголосив Секретар РНБО України Олександр Турчинов,
повідомивши, що в поточному році заплановано збільшення фінансування Державного оборонного замовлення до рівня 21,3 мільярда гривень, що на 37% більше, ніж у 2017 році.
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Ухвалено закон
про приватизацію
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект «Про приватизацію державного майна», яким запроваджуються спрощення і скорочення
процедур приватизації, забезпечується
прозорість і відкритість приватизаційного
процесу та залучення широкого кола інвесторів. Як зазначив заступник керівника фракції «Народний фронт», голова Комітету з
питань економічної політики Андрій Іванчук, даний законопроект відповідає всім міжнародним нормам і отримав підтримку МВФ, ЕБРР та інших міжнародних партнерів, які інвестують в нашу державу. «Цей закон – гарний сигнал для всіх інвесторів, які зможуть
прийти і купити державні підприємства, які на сьогоднішній день залишаються годівницею
для корупціонерів». «Нам вдалося прийняти законопроект, який регламентує процес приватизації, до якої ми всі готуємось. Це чітка відповідь українського парламенту та Уряду
для наших міжнародних партнерів. Ми хочемо поставити крапку в тому, щоб позбавити
можливості державних чиновників впливати на процес відбору інвесторів для покупки підприємств. Оскільки було багато ручних механізмів, які давали можливість зловживати цим
правом», – сказав він.

Уряд має пришвидшити
перерахунок пенсій
військовослужбовцям
та працівникам правоохоронних
органів

Голова Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення,
представник фракції “Народний фронт” Людмила Денісова закликала Уряд пришвидшити
перерахунок пенсій військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів. “Ще
до 1 листопада (2017 року) потрібно було надати законопроект щодо перерахунку пенсій
військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів. Досі його немає. Тому я думаю, що Кабінету Міністрів України потрібно визначитися на своєму наступному засіданні,
як вони це будуть робити”, – заявила Людмила Денісова. Крім того, голова профільного
комітету закликала керівництво парламенту включити до порядку денного законопроект,
який був погоджений з міжнародними та українськими громадськими організаціями та стосується прав на отримання пенсії особами, що залишились на тимчасово окупованих територіях України, а також тимчасово переміщеними особами.
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Ігор Жданов про ухвалений закон
про спортивну зброю:
На це рішення роками чекала
уся спортивна спільнота
Верховна Рада ухвалила в цілому розроблений Мінмолодьспорту проект закону, який врегульовує питання використання спортивної зброї. Міністр молоді та спорту,
представник партії «Народний фронт» Ігор Жданов, який
був присутній у сесійній залі під час голосування, подякував парламенту за цей закон. «На це
рішення багато років чекала уся спортивна спільнота, особливо такі види спорту, як біатлон
та кульова стрільба». Згідно закону, «спортивна зброя» – це вогнепальна (крім бойової) чи
пневматична стрілецька, вихолощена (охолощена) та холодна зброя, що призначена виключно для ураження цілей під час проведення спортивних заходів, параметри і характеристики
якої зафіксовано в правилах спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні. Також
передбачено, що купляти, зберігати і перевозити спортивну зброю і боєприпаси до неї, а також утримувати стрілецькі тири та стрільбища можуть виключно організації, що розвивають
види спорту із використанням спортивної зброї – спортивні федерації.

В Україні запрацює
Регіональний екологічний центр,
який допомагатиме на місцях
реалізовувати екологічні положення
Угоди про асоціацію з ЄС

Уряд України та Регіональний екологічний центр (РЕЦ) підписали угоду про відкриття
представництва РЕЦ в Україні. За словами міністра екології та природних ресурсів, представника партії «Народний фронт» Остапа Семерака, Україна з 2008 року вела переговори
про відкриття цього офісу. «Насправді, для нас це важлива подія і ми дуже раді, що чергова
організація, яка опікується захистом довкілля, почне працювати в Україні. Це організація з
великим досвідом і великими напрацюваннями. Україна потребує такого досвіду. Сподіваюся, що вже з перших днів нам вдасться отримати чіткий план і динаміку руху в напрямку
реалізації наших пріоритетів», – сказав Остап Семерак. Він також зазначив, що в Україні
все ще залишається доволі низька екологічна свідомість у суспільстві й висловив сподівання, що новий офіс сприятиме не лише переходу України до низьковуглецевої економіки,
реалізації нової кліматичної політики, але й надаватиме структурну підтримку громадам у
посиленні екологічного врядування.
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