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Арсеній ЯЦЕНЮК:

Новий Президент
повинен знайти
в собі сили
звернутися
до прихильників
опонента
«Ніхто з курсу України до Європейського Союзу, до НАТО, до нашої національної самоідентифікації не зійде.
А ті, які пробували це зробити, тих
сьогодні немає в Україні і не буде», –
сказав лідер партії «Народний фронт»
Арсеній Яценюк під час спілкування з журналістами після голосування у другому турі президентських виборів 21 квітня. Він підкреслив, що нинішні вибори – вже треті демократичні
вибори в Україні після Революції Гідності: «Це є яскравим свідченням того, що Україна – насправді демократична держава. Люди можуть прийти, зробити вибір, і їхній вибір буде чесно
порахований». «Після обрання Президента України, хто б ним не став, у нього буде великий
ступінь відповідальності за майбутнє країни. Виклики нікуди не поділися. Ті проблеми, які є
в Україні, вони були вчора і вони будуть завтра. Тільки є одна велика відмінність – зі «вчора»
треба зробити дуже серйозні висновки. І наслідком цих висновків повинні бути швидкі якісні
дії для успіху країни», – сказав Арсеній Яценюк. Новообраний Президент, наголосив лідер НФ,
повинен знайти в собі сили звернутися і до тих виборців, які проголосували за його опонента,
«і довести, що посада Глави української держави – це висока відповідальність, переживання
за долю країни і конкретні дії для вирішення проблем кожної людини». Після президентських
виборів, нагадав він, у жовтні цього року відбудуться строкові парламентські вибори: «І це
буде ще один надзвичайно важливий крок не тільки до усталення демократії, але й до того,
яка буде парламентська коаліція, який буде уряд України, і як нова парламентська коаліція,
новий уряд і новообраний Президент, хто б ним не був, будуть рухати країну вперед». «Ключове, що повинен зробити новообраний Президент, – повернення територій України і звільнення України від російської військової агресії. Це найскладніше завдання для новообраного
Президента», – наголосив Арсеній Яценюк.

«Народний фронт»
відзначив перетворення,
які були втілені спільно
з Президентом Порошенком
Голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак від імені
політичної сили подякував Президенту Петру Порошенку за
5 років спільної роботи. «Хочу звернути увагу на те, як Президент Порошенко гідно прийняв результат вчорашнього голосування. Також хочу наголосити на персональному внеску
Петра Порошенка у ті позитивні і небувалі перетворення, які
пройшла Україна у попередні п’ять років. Від себе особисто,
від фракції «Народний фронт» і від лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка хочу подякувати Петру Порошенку за 5 років спільної праці», – підкреслив керівник фракції. Він також
наголосив, що значна частина досягнень України з 2014 року була ініційована і реалізована
урядами Арсенія Яценюка і продовжена Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. «Маю
наголосити на тому, що значна частина наших досягнень була ініційована і реалізована коаліцією та завдяки активній роботі фракції «Народного фронту» у Верховній Раді. Безвіз,
енергетична незалежність, захист української мови, протидія російській пропаганді, санкції
проти Росії, макроекономічна і фінансова стабільність, пріоритетне фінансування українського війська, реформа освіти і МВС. Це ті результати, якими завжди буде пишатися «Народний
фронт», – підкреслив Максим Бурбак.

Мобільний комплекс
крилатих ракет «Нептун»
готується до нових випробувань
Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один із лідерів партії «Народний фронт» Олександр Турчинов провів робочу нараду з розробником
мобільного комплексу крилатих ракет, генеральним
конструктором КБ «Луч» Олегом Коростильовим. Під
час наради було обговорено питання підготовки мобільного комплексу крилатих ракет до нових випробувань, та заходи, що необхідні для підготовки до їх
серійного виробництва. «Мобільний комплекс крилатих ракет «Нептун», який може знищувати морські та наземні цілі, після закінчення всіх випробувань та прийняття на озброєння,
має стати одним з головних ударних комплексів, що забезпечить захист узбережжя Чорного
і Азовського морів», – наголосив Секретар РНБО України. Олександр Турчинов висловив
подяку керівництву та інженерно-технічному колективу КБ «Луч», а також трудовим колективам підприємств-партнерів «за якісне виконання масштабного проекту в рекордно стислі
строки». Генеральний конструктор КБ «Луч» повідомив, що наступний етап випробувань планується на травень поточного року.
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Опорні школи – це не лише
краща якість освіти для дітей,
а й вища зарплата
для вчителя
Малокомплектні школи, де по 5-10 учнів і один
вчитель викладає кілька предметів, мають рекордну вартість навчання одного учня – до 45
тис. гривень, коли середня в Україні – до 15 тисяч. Тобто держава витрачає більше коштів, а
отримує гіршу якість. Водночас ці кошти можна
використати на зарплати вчителів, наголосила Міністр освіти і науки, представник партії
«Народний фронт» Лілія Гриневич під час зустрічі з освітянами Івано-Франківської області
у Галицькому ліцеї імені Ярослава Осмомисла. «Я знаю, що це дуже ніжна тема – понизити
ступінь або закрити. Але треба не забувати, що ми відповідальні перед дітьми. Якщо в старшій школі 5-10 учнів, один вчитель навчає кільком предметам, – цей випускник не може
бути успішним. Ви фактично проектуєте його чи її неуспіх. Тут питання: для кого ця школа – для дітей чи вчителів? За популізм ми розплачуємося гіршою якістю освіти і нижчою
зарплатою вчителів», – зазначила міністр. Єдиний вихід з цієї ситуації – створення хороших,
відремонтованих та обладнаних опорних шкіл, куди довозять дітей. Наразі в Україні вже діє
767 опорних шкіл, при цьому із них лише 9 знаходяться в Івано-Франківській області. Останні кілька років усі основні інвестиції в інфраструктуру шкіл пріоритетно спрямовуються
саме на опорні школи. «Програму природничо-математичних кабінетів свого часу розпочав
ще уряд Арсенія Яценюка для того, щоб підтримувати природничу освіту. І ми зараз продовжуємо ці програми. Цьогоріч сукупно державна інвестиція в шкільну інфраструктуру
становить понад 3,8 млрд грн.», – додала Лілія Гриневич.

Андрій ІВАНЧУК:
Кодекс з процедур банкрутства
покращить позицію України
в рейтингу Світового банку
Реформаторський законопроект – Кодекс з процедур
банкрутства – співавтором якого є народний депутат
фракції «Народний фронт», голова Комітету з питань
економічної політики Андрій Іванчук, підписаний главою держави. За словами Іванчука,
Кодекс покращить позицію України в рейтингу Світового банку Doing business загалом на
10 позицій. За три роки Україна піднялася на 7 пунктів у цьому рейтингу. Також, як зазначив Андрій Іванчук, Кодекс дозволить підвищити ефективність процедур банкрутства,
покращити бізнес-клімат, що сприятиме відновленню платоспроможності українських підприємств та залученню інвестицій в економіку.
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Володимир ОМЕЛЯН:
Україна – серед топ-10 країн Світу,
які тестують 5G
Розвиток цифрової інфраструктури є необхідним
кроком модернізації транспортної галузі України
та пріоритетною сферою
діяльності Міністерства,
наголосив Міністр інфраструктури, представник
партії «Народний фронт»
Володимир Омелян. «Під
час зустрічі представників
Міністерства інфраструктури України та Nokia у
Берліні ми оголосили про
спільні наміри реалізації пілотного проекту «Інтернет речей на дорогах
на базі технології зв’язку
п’ятого покоління 5G». Наша головна мета полягає в тому, щоб дороги були «розумними», тобто такими, що інтегрують всю транспортну інфраструктуру в одну інтелектуальну
мережу, забезпечуючи безпеку та комфорт користувачів. Цей проект є одним з найбільш
пріоритетних та найважливіших для Міністерства інфраструктури України. Він дозволить
створити віртуальну інформаційну мережу, яка допоможе у вирішенні таких проблем, як
безпека дорожнього руху, моніторинг руху та аналіз транспортних потоків», – повідомив
очільник Міністерства. «Ми щойно підписали меморандум із нашими міжнародними партнерами, який передбачає співробітництво з питань реалізації пілотного проекту. Це той
унікальний випадок, коли одразу після підписання ми переходимо до активної фази співробітництва. 17 квітня розпочались монтажні роботи з обладнання пілотної ділянки траси
Н-01 сучасними технологіями Інтернету Речей. І це є важливим кроком, аби перетворити
наші дороги на розумні».
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