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Максим БУРБАК:
ТРЕБА СТВОРЮВАТИ УМОВИ ДЛЯ
ПОВЕРНЕННЯ СПІВВІТЧИЗНИКІВ
З-ЗА КОРДОНУ
Фракція «Народний фронт» ініціює створення єдиного центру для
реалізації державної політики щодо трудової міграції. Відповідне
звернення фракція вже направила прем’єр-міністру України. «Ми
просимо парламент, уряд, і особисто прем’єр-міністра повернутися
обличчям до трудових мігрантів. Я звернувся до прем’єра з пропозицією створити єдиний центр для реалізації державної політики щодо
трудової міграції. Те єдине місце у виконавчій владі, куди б стікалися
ідеї, вимоги, скарги й був зворотній зв’язок. Куди б трудові мігранти та їхні родичі, могли звертатись.
Той центр, з яким би комунікували парламентарі, консули, іноземні дипломати й міжнародні організації», – наголосив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Необхідно сповільнити процес
трудової міграції за кордон, і створювати умови для повернення співвітчизників. Наразі за межами Батьківщини працює кілька мільйонів українців, це майже 10% економічно активного населення
України. «Реформам, які почав уряд Арсенія Яценюка, лише чотири роки. Наші польські й балтійські
друзі почали цей шлях у дев’яностих, і йшли до вступу в Євросоюз 10-15 років. Ми перебудовуємо
економіку в принципово новому для України режимі – в режимі Зони вільної торгівлі з Євросоюзом – і
зараз держава особливо потребує своїх громадян», – підкреслив Максим Бурбак.

Арсен АВАКОВ:
Нацгвардія прийняла на озброєння
американські ручні протитанкові гранатомети
Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт»
Арсен Аваков повідомив, що згідно Стратегії розвитку МВС, Національна гвардія України прийняла на озброєння перші 500 штук
40-ка міліметрових ручних протитанкових гранатометів RSRL1 виробництва США. «40-мм комплекс РПГ-1 запущено у виробництво компанією AirTronic
у 2016 році. Він є ефективним для ураження вогневих засобів та броньованих цілей противника. Прицільність стрільби 800 метрів, сумісний зі усіма існуючими пострілами РПГ, живучість ствола 1000 пострілів», – зазначив він. За словами Арсена Авакова, при виробництві
комплексу використовуються сучасні матеріали, що дозволяє зменшити масу гранатомета,
спростити експлуатацію, збільшити дальність стрільби та поліпшити ресурс боєздатності,
при збереженні ефективної архітектури прототипу. «Державним науково-дослідним інститутом МВС розроблено програму навчання особливого складу та методику експлуатації нової
зброї. Бійці НГУ вже протестували нові зразки озброєння під час навчань», – додав міністр.

УСІ ШКОЛИ ОТРИМАЮТЬ
ОСНОВНІ НАБОРИ LEGO
ДО 1 ВЕРЕСНЯ
Завезення наборів LEGO, які безкоштовно для усіх 1-х
класів України надала The LEGO Foundation, триватиме в 4
етапи, при цьому основні набори, що розраховані на кожного першокласника, діти отримають до 1 вересня. «Доставка
є вкрай великою. Нагадую, що The LEGO Foundation погодилась безкоштовно забезпечити всі перші класи комунальних
та державних шкіл України 2 типами наборів LEGO. Йдеться
про набори «6 цеглинок», які забезпечуватимуться у розрахунку на кожного першокласника, та «LEGO Play Box», які
надаватимуться додатково на кожен клас», – зазначила міністр освіти і науки України, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич. За словами міністра, 1-й етап доставки – червень
2018 року. «В його межах до українських шкіл надійдуть усі набори «6 цеглинок», які отримає
кожен український першокласник, також надійдуть коробки «LEGO Play Box» до центральних
регіонів України. Решта наборів «LEGO Play Box» надходитимуть в межах наступних етапів доставки. Це пов’язано з масштабом допомоги. Щоб ви розуміли, набори «6 цеглинок» для усієї
України – це приблизно 5 великих вантажівок (траків. – Ред.) з LEGO. При цьому повний набір
«LEGO Play Box» – це близько 45 повноцінних вантажівок», – розповіла Лілія Гриневич. Доставка «LEGO Play Box» здійснюватиметься по 5-10 тис. коробок – залежно від виробництва – та до
повного забезпечення усіх перших класів. Враховуючи логістичні обставини, було розраховано
приблизний графік надходження наборів «LEGO Play Box» до кожного з регіонів України.

ПАРЛАМЕНТ ПІДТРИМАВ ДРУГИЙ ПАКЕТ
ЗАКОНОПРОЕКТІВ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПЛАТНИКІВ АЛІМЕНТІВ
Верховна Рада підтримала у першому читанні другий пакет законопроектів, розроблених у рамках ініціативи Міністерства юстиції
#ЧужихДітейНеБуває і спрямованих на посилення відповідальності
неплатників аліментів. «Ми стали ще на крок ближче до забезпечення прав дітей, які зростають в неповних сім’ях», – наголосив міністр
юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Він
також додав, що депутати підтримали підготовку до другого читання
всіх трьох законопроектів, які входили до цього пакету, за скороченою процедурою. «Це
значить, що вже наступного сесійного тижня Верховна Рада зможе проголосувати ці закони в цілому», – зазначив міністр юстиції. Серед запропонованих у законопроектах змін:
Система додаткових фінансових санкцій для неплатників у розмірі від 20% до 50% від суми
боргу; система автоматизованого арешту коштів боржників; притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, які ухиляються від суспільно корисних робіт; обов’язок засуджених
працювати, щоб забезпечити сплату аліментів; українці, які хочуть посісти керівні посади на
держслужбі, повинні будуть подати довідку про те, що вони не мають боргів перед дітьми
більше 6 місяці; звільнення чиновників, які мають заборгованість більше 12 місяців та ін.
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Сергій ВИСОЦЬКИЙ:
Кремль через підконтрольні ЗМІ сіє хаос в Україні
та робить можливим реванш проросійських
політичних сил
Обшуки та затримання керівника інформаційної агенції «РИА Новости» Кирила Вишинського чітко показали, що Росія фактично використовує філіали
своїх ЗМІ, як центри антиукраїнських дій під час війни. «На жаль, цими днями бачили дуже багато заяв, які ввели український народ в оману щодо цих подій. Я хочу виступити від себе особисто та від нашої фракції із повною підтримкою дій СБУ, ГПУ щодо запобігання
роботи російських пропагандистів в Україні», – заявив представник фракції «Народний фронт»
Сергій Висоцький. Народний депутат наголосив, що інформаційна війна є ключовим елементом
гібридної війни Російської Федерації проти України. «Саме інформаційна війна, інформаційна
агресія формує сприятливий для Росії політичний та суспільний клімат. Саме через свої ресурси
Кремль сіє хаос в Україні та робить можливим реванш проросійських політичних сил. «РИА Новости», які є філіалом російської інформаційної агенції, напряму фінансуються, як вже показано
СБУ, через сербів російськими грошима – фактично є хабом, є центром російської координації
антиукраїнських дій та антиукраїнської пропаганди на теренах України», – підкреслив Висоцький.
Представник «Народного фронту» також додав, що існує низка нібито українських, а по факту
проросійських інтернет-ресурсів в Україні, які фінансуються російськими грошима та підривають
засади української державності. «Я дуже хочу, щоб СБУ, президент, правоохоронні органи звернули увагу на інші канали, на інші газети, які фінансуються за гроші людей, які сидять в нашому
парламенті. Наприклад, телеканали групи Фірташа та Льовочкіна, які сіють розбрат. Телеканал
Мураєва, який незрозуміло як фінансує свій ресурс. Холдинг Клименка, який був міністром зборів
та доходів за Януковича, успішно працює в центрі Києва», – підкреслив народний депутат.

Ігор ЖДАНОВ:
Крок за кроком відновлюємо
спортивну інфраструктуру в Україні
У ході робочої поїздки на Житомирщину міністр молоді та спорту, представник партії «Народний фронт» Ігор Жданов відвідав центральний стадіон
обласного центру «Полісся». Згадуючи свій візит кількарічної давнини, міністр зауважив, що тоді спортивний об’єкт був в аварійному стані. «Завдяки моїй ініціативі – 10% коштів Державного фонду регіонального розвитку
спрямувати на відродження спортивної інфраструктури – ми разом з місцевою владою вдихнули нове життя у цей об’єкт», – зазначив міністр. З 2015 року відновлення стадіону
фінансується за рахунок коштів ДФРР та обласної ради. Здійснено повну реконструкцію трибун,
внутрішніх приміщень, інженерних комунікацій. Завершується капітальне оновлення футбольного
поля, яке відповідатиме вимогам УЄФА. Поле обладнають сучасною системою автоматичного поливу та підігріву. Проводиться благоустрій території. На стадіоні покладуть бігові доріжки, сертифіковані згідно міжнародних стандартів. За словами урядовця, усього за період реконструкції стадіону
«Полісся» було використано 66,5 млн. грн. З них 55,7 млн. грн. виділено з державного Фонду регіонального розвитку. «У 2018 році об’єкт планується завершити – це буде гарний стадіон, який стане
окрасою Житомирщини, – наголосив Ігор Жданов. – Отже, крок за кроком в Україні відновлюється
спортивна інфраструктура».
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