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«НАРОДНИЙ ФРОНТ» – ЄДИНА ПАРТІЯ,
ЯКА ВИКОНАЛА СВОЮ ПЕРЕДВИБОРЧУ
ПРОГРАМУ НА 100%, – ЕКСПЕРТИ
«Народний фронт» на 100% виконав свою передвиборчу програму.
Про це йдеться у дослідженні порталу «Слово і діло» за результатами роботи Верховної Ради України.
За даними прес-служби партії, усього за час роботи парламенту VIII-го скликання народними депутатами фракції було зареєстровано 4318 законопроектів (32% від усіх).
Верховна Рада розглянула 1190 законопроектів, ініційованих представниками «Народного фронту».
З них ухвалено: законів – 330, постанов - 418, законопроектів у першому читанні – 74.
Ключові рішення:
1. Конституційні зміни щодо стратегічного курсу
держави на членство в ЄС і НАТО
2. Закон про національну безпеку
3. Припинення дії договору про «дружбу» з РФ
4. Закон про деокупацію Донбасу
5. Звернення до міжнародного співтовариства щодо
неприпустимості будівництва «Північного потоку-2»
6. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної
7. Запровадження квот для української мови на
радіо і телебаченні
8. Запровадження нової української школи - Закон про освіту
9. Декомунізація
10. Запровадження децентралізації
11. Закони щодо впровадження судової реформи
12. Створення Вищого антикорупційного суду
13. Закон про Національну поліцію
14. Впровадження системи прозорих держзакупівель «Прозорро»
15. Закон про акціонерні товариства («Укрнафту»
повернуто під контроль держави)
16. Низка законів для становлення автокефалії
Православної церкви України
17. Спрощення процедури закупівлі для Міністерства оборони

18. Закон про кібербезпеку
19. Закони щодо забезпечення роботи Національного антикорупційного бюро України
20. Впровадження обов’язкового електронного
декларування статків чиновників
21. Створення суспільного телерадіомовлення
22. Закони з підтримки українського кіновиробництва та книгодрукування.
23. Спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)
24. Закон «Маски-шоу стоп»
25. Зниження податкового навантаження (ЄСВ
зменшено з 41 до 22%)
26. Кодекс України з процедури банкрутства
27. Запровадження «єдиного вікна» на митниці
28. Закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
29. Збільшення одноразової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців
30. Компенсація оренди житла військовим
31. Встановлення рівних можливостей для жінок
та чоловіків під час проходження служби в ЗСУ
32. Пакет законів в рамках ініціативи
#ЧужихДітейНеБуває, посилення відповідальності за несплату аліментів
33. Закон про дорожній фонд.

Фракція «Народний фронт» визнана експертами найбільш
проукраїнською і реформаторською у Верховній Раді

За підсумками роботи Верховної Ради VIII скликання найбільше свою проукраїнську та
реформаторську роботу демонструвала фракція «Народний фронт».
Про це йдеться у дослідженні портал texty.org.ua.
«Попри конфлікти та скандали, парламент VIII скликання створив законодавчу базу
для наймасштабніших в історії України реформ у багатьох секторах економіки та державних сервісів, від енергетики до освіти та медицини. Він підтримав та закріпив зовнішньополітичний курс в ЄС та НАТО, дозволив відновити армію й стримати російську
агресію на сході країни. І зробив найбільше за всі інші скликання для захисту й підтримки української ідентичності», - наголошують експерти.
Видання провело дослідження, хто з народних депутатів найкраще голосував за реформаторські та проукраїнські закони.
Найпослідовнішою виявилася фракція «Народний фронт».
Так, автори дослідження створили формулу «ідеального депутата». Це законотворець,
який голосував за важливі для держави законопроекти. Користуючись інтерактивним інструментом пошуку «ідеального депутата», журналісти визначили ідеального законотворця. Так, 6 з 10 парламентарів, які обрали найбільш державницьку позицію, належать до
фракції «Народний фронт».
Також, згідно дослідження, саме «Народний фронт» став фракцією, яка найбільше та
найвідповідальніше підтримувала реформи в державі, а депутати фракції найкраще відповідали формулі «ідеального депутата».
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Арсеній ЯЦЕНЮК:

Москва не вірить у сльози.
Москва хоче крові
Сьогодні - річниця трагедії MH17. І саме сьогодні Медведчук представив у Страсбурзі план Путіна стосовно України і
Європи.
Суть плану - така.
Все лягає на Україну. Жертви, злочини російських військових і бойовиків, вбивства, зґвалтування, катування. Все, що
було знищено або вивезено в Росію. За це має заплатити Україна.
Україна не має і не може мати самостійного майбутнього. Все буде вирішувати Москва. Так
хоче Кремль. У нього така версія історії. Бо нема українців. Не було. Не має бути.
Щоб якось зберегтися, Україна має бути максимально розділена. Вони пропонують автономію для Донбасу. Навіщо? Бо автономія для Донбасу - це повтор сценарію, який вони вже
провернули в Криму.
Тим часом, сам Крим виводиться за дужки. Крим, каже Москва, належить Росії. Іншого
варіанту не буде.
Далі. Європа має заплатити Москві. Через підтримку ідеології «примирення». Плюс - «Північний потік-2». Будете платити завжди, каже Путін.
Європо, продовжуй у цьому дусі, - по суті, говорить він європейським слухачам. Запрошуй
медведчуків, допускай російських парламентаріїв до Парламенської Асамблеї Ради Європи,
кидай за ґрати українців. І уважно слідкуй за новинами: скоро ми прийдемо до твоїх наступних територій - Польщі, Угорщини, країн Балтії.
Європо, каже Путін у день річниці #MH17, ти заплатиш за все, навіть за розвал Радянського Союзу.
Бо ти втомилася, Європо. Розраховуєш, що настав час для того, щоб перевести подих, порозумітися, домовитися. А Путін так не думає. Приймайте його в гості. Він хоче танцювати на
могилах європейських надій.
Саме це у Страсбурзі сказав сьогодні Медведчук.
А на додачу з Москви прийшла ще новина: Путін видав указ про спрощений режим надання
громадянства для своїх жертв з Донбасу.
Мета Путіна і його посланців - не мир.
Їхня мета - війна проти нас усіх.
П`ять років Медведчука оберігали в Україні як безальтернативного посередника. Дооберігалися. Сьогодні він виставив свій рахунок.
Москва не вірить у сльози.
Москва хоче крові.
Але ми зупинимо їх і цього разу.
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