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Арсеній ЯЦЕНЮК
про ініціативи РФ в Гельсінкі:
Україна не прийме жодних таємних
планів стосовно Донбасу і Криму
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк наголошує, що Україна не прийме жодних таємних планів стосовно Донбасу і Криму, які були ініційовані російською
стороною на зустрічі президентів РФ та США у Гельсінкі.
«Переговорні пропозиції Президента Путіна – це завжди обман. Радимо усім партнерам не мати жодних ілюзій
стосовно «нових» і «цікавих» ідей, які Росія запропонувала на зустрічі в Гельсінкі», – зазначив Арсеній Яценюк.
«За цими ідеями видно старе і хиже нутро агресора, якому приносить задоволення насмішка над вільним світом.
Більшість пропозицій, про які відомо, імітують шлях до
рішень. Це переговорна пастка», – переконаний він. Арсеній Яценюк підкреслив: «Україна не
прийме жодних таємних планів стосовно Донбасу і Криму. Україна має політичне, моральне і
людське право вимагати від партнерів із Заходу твердо дотримуватися цивілізованих принципів міжнародних відносин. Моральна рівність з агресором – це найгірший з можливих ударів масового ураження стосовно самих себе».

«Народний фронт» виконав 94% передвиборчих обіцянок
Фракція «Народний фронт» виконала 94% програмних положень, з якими
політична сила обиралася до нинішнього складу парламенту. Проект журналістських розслідувань Bihus.Info провів аналіз виконання передвиборчих
обіцянок політичними партіями за чотири роки роботи у Верховній Раді VIIIго скликання. Експерти нагадали, що серед передвиборчих обіцянок «Народного фронту»
були наступні: курс на євроінтеграцію, реформа армії і посилення обороноздатності країни,
боротьба з корупцією, очищення влади, реформа силових структур і судів, демонополізація
економіки, децентралізація, розвиток суспільного мовлення і конкурентний медіаринок, зміцнення єдиного інформаційного простору і захист прав нацменшин, енергетична незалежність
і боротьба за відновлення територіальної цілісності. «Народний фронт» найдисциплінованіше
з-поміж усіх фракцій підтримує виконання власних зобов’язань (голосами 85% фракції). Крім
того, 53% проаналізованих законодавчих ініціатив, що відповідають вище зазначеним передвиборчим обіцянкам, мають серед ініціаторів представників «Народного фронту».

Олександр ТУРЧИНОВ:
Розробка нових зразків ракетної
зброї – один із наших головних
пріоритетів
Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один із лідерів «Народного фронту»
Олександр Турчинов у рамках контролю за реалізацією національної ракетної програми побував
на Державному підприємстві ВІЗАР. Керівництво
цього оборонного підприємства продемонструвало Секретареві РНБО України нове сучасне обладнання, яке дозволяє виконувати високоточні технологічні функції, необхідні для виробництва сучасних ракетних систем. Нове
обладнання було придбано та встановлено в рамках програми переоснащення українських
підприємств оборонно-промислового комплексу новою технікою. «Ми сьогодні побачили
цехи, де встановлено новітні технологічні лінії найкращих іноземних виробників, які дозволяють втричі збільшити обсяги виробництва, значно покращити якість, і забезпечити високу
точність обробки деталей, що для ракетного виробництва дуже важливо», – сказав Секретар РНБО України, додавши, що завод ВІЗАР залучений до кооперації зі створення нових
ракетних систем та до модернізації ракет, які перебувають на озброєнні української армії. На
нараді з керівництвом та конструкторами Державного концерну «Укроборонпром» та ДП ВІЗАР під головуванням Секретаря РНБО України, було обговорено також нові завдання і пріоритети національної ракетної програми – створення нових перспективних ракетних систем.
«Йдеться насамперед про ракети, які забезпечуватимуть надійну протиповітряну оборону
нашої країни, і це пріоритет, над яким сьогодні працюватиме ВІЗАР та інші провідні оборонні
підприємства України», – підсумував Олександр Турчинов.

На будівництво злітно-посадкової смуги
аеропорту «Одеса» виділено 253 млн грн
За пропозицією міністра інфраструктури, представника партії
«Народний фронт» Володимира Омеляна Уряд спрямував 253
млн гривень на будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Одеса». «Як ми і обіцяли, Міністерство інфраструктури ініціювало виділення додаткових коштів на роботи
в аеропорту Одеси. У травні цього року я інспектував хід будівництва злітно-посадкової смуги. У 2019 році оновлений аеропорт, я впевнений, дозволить перетворити Одесу на південний хаб», – зазначив міністр.
Володимир Омелян додав, що вже третій рік поспіль динаміка зростання авіаперевезень
становить майже 30% у рік, що вимагає модернізації аеропортів. «І ми над цим працюємо», –
зазначив очільник Мінінфраструктури. Будівництво нової полоси МА «Одеса» дозволить приймати більш важкі типи повітряних суден, включаючи Boeing-767, що сприятиме збільшенню
пасажиропотоку вдвічі. Несуча спроможність нової смуги буде майже в 2 рази більше за існуючу. Також у рамках проекту планується встановити світлосигнальне, радіонавігаційне та
метеорологічне обладнання для сертифікованого заходу на посадку по категорії III-а (ІКАО)
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З 1 вересня групи продовженого дня у школах
стануть комфортніші та інклюзивні
Міністерство освіти і науки підготувало новий порядок створення груп
продовженого дня у школах, що передбачає комфортніші умови для дітей, враховує особливості сільських та гірських місцевостей, а також
уперше надає можливість відкривати інклюзивні групи. Планується, що
він почне діяти з 1 вересня. Раніше затвердження порядку створення груп
подовженого дня у школах було виключною компетенцією Уряду. «Однак новий Закон «Про освіту», прийнятий восени минулого року, закріпив це повноваження за МОН. Тому наш директорат
дошкільної та шкільної освіти підготував порядок, який відповідав би вимогам часу та враховував
потреби як усіх дітей, так і закладів освіти. Документ уже затверджений наказом МОН та очікує на
юстування. Але щоб він міг запрацювати, нам потрібно було скасувати старе Положення про групу
продовженого дня. Відповідне рішення Уряд прийняв сьогодні, 18 липня», – пояснила міністр освіти
і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич. Новий порядок зокрема передбачає:
- можливість створення інклюзивних та/або спеціальних груп продовженого дня;
- групи, як і основне навчання, мають формувати в учнів ключові компетентності, а також забезпечувати виконання індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
- різниця у віці учнів з однієї групи не має перевищувати двох вікових груп (приміром, з учнів
2-3 класів), водночас заклади, що знаходяться в сільській та/або гірській місцевості, як і раніше, зможуть утворювати групи продовженого дня для учнів різного віку.

«Народний фронт» – найдисциплінованіша фракція липня
Громадянська мережа ОПОРА традиційно склала рейтинг найбільш дисциплінованих фракцій та груп. Аналітики організації підрахували безпосередню присутність під
час голосувань кожної фракції парламенту у липні 2018 року. «Найкращим цей показник у липні був у депутатів «Народного фронту» (89%)», – йдеться у дослідженні.

Уряд підтримав Стратегію
низьковуглецевого розвитку України до 2050 року
Кабінет Міністрів прийняв стратегічний документ переходу економіки
України на модель низьковуглецевого розвитку, яка передбачає зменшення обсягу викидів парникових газів, відмову від викопного палива і старт
інвестування у відновлювальні джерела енергії. Відповідна пропозиція
міністра екології та природних ресурсів, представника партії «Народний
фронт» Остапа Семерака була підтримана на засіданні Уряду. За словами міністра, тепер Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року буде направлена до Секретаріату Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату для ухвалення її на міжнародному рівні. «Україна однією з перших
країн світу розробила Стратегію низьковуглецевого розвитку і взяла на себе відповідальність за перехід економіки країни на низьковуглецевий розвиток. Цей документ передбачає скорочення викидів і збільшення поглинання парникових газів, впровадження екологічно безпечного виробництва із
застосуванням «зелених» технологій у всіх секторах економіки», – сказав він. Оприлюднення Стратегії на офіційній сторінці Секретаріату РКЗК ООН дозволить підвищити міжнародний імідж України
у сфері боротьби зі зміною клімату. Це сприятиме залученню інноваційних технологій і міжнародних
фінансових ресурсів для підтримки переходу України до низьковуглецевого розвитку.
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