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ПІДКУПУ ВИБОРЦІВ!
Фракція «Народний фронт» підтримує посилення відповідальності за підкуп та продаж
голосів виборців. «Ми підтримуємо ініціативу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
та рішення коаліційного Уряду стосовно невідкладного розгляду та прийняття законопроекту щодо посилення відповідальності за
порушення закону про вибори», – підкреслив
керівник фракції Максим Бурбак. «На жаль,
підкуп виборців – це звичне явище для виборів усіх рівнів. До прикладу, ще в 2015 році була
порушена справа по фальсифікаціям під час виборів до Чернівецької міськради в студмістечку, де скуповували голоси. Студенти, виконавці підкупу вже засуджені, але організатор
махінацій досі сидить в кріслі депутата міськради. Поновився в університеті і знову викладає,
ще й докторську дисертацію захистив», – сказав він, додавши, що громадськість зараз очікує
справедливого вироку по цій справі. Максим Бурбак також наголосив, що ця ініціатива є актуальною, оскільки в Україні зараз проходять вибори до об’єднаних територіальних громад,
а наступного року – вибори Президента та Верховної Ради. «У 2019 році матимемо чергові
вибори Президента і парламенту, але цей закон треба приймати вже зараз. У нас постійно
тривають вибори до новостворених об’єднаних територіальних громад. І актуальність такого
закону очевидна», – зазначив керівник фракції.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» – НАЙДИСЦИПЛІНОВАНІША ФРАКЦІЯ
Фракція «Народний фронт» у Верховній Раді України продемонструвала найкращий показник присутності народних депутатів під час голосувань у квітні – 91%, у порівнянні з усіма іншими фракціями парламенту. Як зазначає у своєму дослідженні Громадьська мережа
“ОПОРА”, присутність – це показник участі народного депутата у голосуваннях протягом
пленарних засідань Верховної Ради (голосування «так», «ні», «утримався», «не голосував») з
часу набуття ним повноважень. Цей показник відрізняється від показників письмової та електронної реєстрації тим, що виявляє реальну присутність депутата в сесійній залі під час голосувань. Зазначимо, що згідно з дослідженнями незалежних експертів, представники фракції
«Народний фронт» вже традиційно, протягом чотирьох останніх років, посідають перші місця
рейтингів ефективності, підтримки реформаторських законів, найкращої відвідуваності пленарних засідань та ефективної роботи в комітетах.

УКРАЇНА МАЄ ПРАВО НА ПОМІСНУ
АВТОКЕФАЛЬНУ ЦЕРКВУ,
ЯК І ВСІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ
Верховна Рада підтримала звернення до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію
Православної церкви в Україні. Як заявив член Комітету ВР з
питань культури і духовності, представник фракції «Народний
фронт» Віктор Єленський, Україна має абсолютне право на помісну автокефальну церкву так само, як православні громади в
інших незалежних країнах. «Московський патріархат і Кремль
вважають, що тільки там, де двоголовий орел, там дух святий дихає, а в іншому місці він їм дихати не дозволяє. І сьогодні вони нам показують і посилаються на канони, яких не існує в церковному праві. І всі ці канони в їхній інтерпретації, в кремлівському богослов’ї полягають в тому,
що Україна ніколи не може отримати свою автокефальну православну церкву, як її отримали
грузини, серби, румуни, болгари, чехи, словаки та інші», – наголосив Віктор Єленський. Парламентар також зауважив, що московський патріарх Кирило відкрито говорить про те, що “кордони моєї церкви непорушні, а Київ для нас є таким же святим і сакральним місцем, як Мцхета для
грузинів і Косово для сербів, тому ви (українці) ніколи нічого не отримаєте». Отже Москва буде
продовжувати чинити шалений опір наданню Україні автокефалії. Віктор Єленський зазначив,
що підтримавши звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Українській
православній церкві автокефалії Верховна Рада проголосувала за те, щоб «мільйони українців
перестали бути таврованими як «безблагодатні» – для того, щоб вони стали поруч з усіма народами православної культури, які давно вже отримали свою автокефальну церкву. Отримали
тому, що вони православні і тому, що вони здобули свою державність».

Завдяки Комітету ВР з питань свободи слова
в зоні АТО встановлені «глушилки»
російського телесигналу
Завдяки зусиллям Комітету Верховної Ради з питань свободи
слова та інформаційної політики в зоні АТО були встановлені «глушилки» російського телесигналу та обладнання для посилення
мовлення українських телеканалів, що сприятиме захисту інформаційного простору України. «Генерал Євдовченко сьогодні увімкнув «глушилки» російського
телесигналу в зоні АТО. Про такі глушилки, які розроблені нашими військовими, нам розказали
під час виїзного засідання Комітету з питань свободи слова на Схід. Хлопці випробували її самі
в Покровську і показали, як це працює», – розповіла голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар. Як зауважила народний депутат, за результатами виїзного засідання профільний комітет звернувся до Ради національної безпеки і оборони
щодо закупки і встановлення цього обладнання. «Гроші взяли з резервного фонду Кабміну,
обладнання встановлювало ДСТЗІ. Не всі були в захваті, дехто відверто чинив спротив встановленню, але ми обіцяли довести це до кінця. І зробили. Російський сигнал сьогодні придушується в зоні АТО, натомість посилюється мовлення українських телеканалів. Дякую секретарю
РНБО, міністру інформполітики та всім колегам з комітету. Ми спільно довели спроможність
української держави захищати свій інформпростір», – заявила Вікторія Сюмар.
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ПОНОВЛЕНО РОБОТУ
АНТИРЕЙДЕРСЬКИХ АГРАРНИХ ШТАБІВ
За ініціативи Міністра юстиції, представника партії «Народний
фронт» Павла Петренка Уряд відновив роботу антирейдерських
аграрних штабів на час проведення посівної кампанії. «Весна –
час відновлення сільськогосподарських робіт. Так само активізуються й аграрні рейдери. Ми вже отримали кілька сигналів
з регіонів про можливість загострення ситуації із захопленням
земель. Тому ми виступили перед Урядом з ініціативою поновити роботу антирейдерських аграрних штабів на час посівної кампанії», – наголосив очільник
Мін’юсту. Павло Петренко нагадав, що минулого року створені в усіх регіонах за ініціативи
Міністерства юстиції антирейдерські агарні штаби довели свою ефективність під час кампанії
збору збіжжя влітку та восени. Тоді вдалося попередити сотні конфліктів та запобігти десяткам спроб захоплень землі та врожаю. «За 3 місяці роботи штаби розглянули 491 звернення.
Фактично кожне четверте з них стосувалося спроб захоплення майна чи збіжжя. Завдяки
роботі штабів проти рейдерів порушили 17 кримінальних справ», – додав міністр.

Україна переходить до міжнародних стандартів
поводження із радіоактивними відходами
Ініційований Міністерством екології та природних ресурсів законопроект щодо переходу України до міжнародних стандартів
поводження із радіоактивними відходами ухвалено Верховною
Радою за основу. За словами очільника міністерства, представника партії «Народний фронт» Остапа Семерака, у результаті Чорнобильської катастрофи на території України утворилася велика
кількість радіоактивних відходів, захоронення яких вимагає сучасних міжнародних стандартів екологічної безпеки. «Законодавство, яке регулює дану сферу, застаріло. Запропоновані зміни стануть переходом від застарілих радянських безпекових вимог до міжнародних стандартів МАГАТЕ. Ними керуються і в
країнах Європейського Союзу», – сказав Остап Семерак. Він наголосив, що йдеться виключно
про українські радіоактивні відходи та попросив політиків не спекулювати цією темою. «Не
йдеться про жодну можливість, навіть потенційну, завезення радіоактивних відходів із інших
країн», – наголосив він. Нові стандарти поводження з радіоактивними відходами включають
сучасні міжнародні принципи безпеки та міжнародно визнані норми. Також, відповідно до
нової класифікації, вводиться чотири типи сховищ, замість двох. Крім того, має суттєво зменшитися вартість захоронення всіх радіоактивних відходів.
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