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«Народний фронт» одноголосно
підтримав закони щодо зняття
депутатської недоторканності
Фракція «Народний фронт» одноголосно підтримала
зняття депутатської недоторканності, проголосувала
за обидва відповідні законопроекти й направлення їх до
Конституційного Суду. «Ніхто ніколи не ховався за депутатською недоторканністю, і як би не перекручували
окремі політики цю дискусію – це наша чітка публічна
позиція», – наголосив голова фракції Максим Бурбак.
Нагадаємо, «Народний фронт» одноголосно підтримав зняття депутатської недоторканності в першому читанні й голосував за її зняття, коли були подання від Генпрокурора на
окремих депутатів. Тоді вперше було знято недоторканість з депутатів від коаліції.

Медична реформа дозволить
збільшити зарплату лікарям
та надавати якісні послуги пацієнтам
Народний депутат фракції «Народний фронт», заступник голови Комітету з питань охорони здоров’я Тетяна Донець наголошує, що ухвалена парламентом медична реформа дозволить збільшити зарплати
лікарів до 18 тисяч гривень та передбачити фінансування програм державних гарантій у сфері медицини на рівні не менше 5% від ВВП. «Цей
законопроект гарантує збільшення видатків на потреби охорони здоров’я. На наступний рік
передбачалося виділення лише 3% від ВВП. Даний законопроект гарантує, що виключно на
програми державних гарантій держава має витрачати не менше 5%. Таким чином на потреби
усієї медицини – не менше 6,5- 7% від ВВП», – повідомила вона. Також зафіксовано збільшення зарплати лікаря. «Якщо би цей закон працював уже сьогодні, то заробітна плата лікаря
становила більше 18 тисяч гривень» , – наголосила представник «Народного фронту».

Максим БУРБАК:
Провокатори хочуть
занурити країну
в політичну кризу
«Народний фронт» вимагає стабільної роботи парламенту і не дозволить сіяти хаос в країні. «Фракція
«Народний фронт» категорично засуджує провокації
і насильство проти правоохоронців, які відбулися 17 жовтня в урядовому кварталі. Протестувальники отримали можливість мирно мітингувати під стінами парламенту. Ніхто розганяти це мирне зібрання не буде, як і піддаватись на провокації», – наголосив керівник
фракції Максим Бурбак. Країна очікує від парламенту стабільної роботи, ухвалення законопроектів для продовження реформ. У той же час організатори провокацій намагаються
ввести країну у політичну кризу. «Ввести парламент у штучну політичну кризу, зіткнути
людей з правоохоронцями і спровокувати бійки. Ми цього не дозволимо! Ми не дозволимо
провокаторам та гастролерам різних мастей провокувати нацгвардійців, бити парламентарів та працівників Верховної Ради. Демократія в Україні – це не хаос і не свавілля!», –
підкреслив Максим Бурбак.

Україна та Угорщина
домовилися спільно
напрацювати
документи
щодо імплементації
мовної статті закону
«Про освіту»
Міністр освіти і науки України, представник «Народного фронту» Лілія Гриневич провела
зустріч з міністром людських ресурсів Угорщини Золтаном Балогом. Сторони досягли домовленості що Україна, угорська громада в Україні та Угорщина будуть спільно працювати
над імплементацією мовної статті закону «Про освіту» після рішення Венеційської комісії.
«Для Будапешту добрим є те, що добре для угорської громади в Україні. Також хочу підкреслити: ми розуміємо позицію України, що всі громадяни повинні володіти державною мовою»,
– зазначив Золтан Балог. Українська сторона в домовленостях ще раз підкреслила, що зміни
не будуть застосовуватися, поки не будуть розроблені відповідні документи стосовно імплементації статті, що й передбачає закон «Про освіту». «Стаття 7 закону є дуже загальною.
Спосіб імплементації буде описаний у інших нормативно-правових актах. Імплементація має
враховувати специфіку меншин, зокрема тих, що не належать до слов’янських мов», – розповіла Лілія Гриневич. Україна та Угорщина також спільно працюватимуть над покращенням
навчання українською мовою у школах нацменшин.
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Арсен Аваков закликав парламент
жорстко посилити відповідальність
за порушення правил дорожнього руху
Законодавчі акти, що регулюють повне застосування процедур автоматичної відеофіксації порушень, жорсткі штрафи,
а також радикальне посилення покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, необхідно прийняти
до кінця поточного року. «Насамперед, співчуття сім’ям п’ятьох загиблих внаслідок ДТП у Харкові, що сталася ввечері 18
жовтня. Шестеро, серед яких вагітна жінка, перебувають у лікарні з важкими травмами»,
– зазначив міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков.
Він підкреслив, що винуватиця затримана поліцією і арештована судом. Правоохоронці
проводять розслідування, вивчають, також роль водія другого авто, що потрапило в ДТП.
За результатами розслідування суд прийме адекватне рішення. Арсен Аваков наголосив,
що необхідно якнайшвидше посилити заходи проти порушників правил дорожнього руху.

На підвищення безпеки на автошляхах
на 2018 рік передбачено 2 млрд грн
Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт»
Володимир Омелян повідомив, що на 2018 рік передбачено майже 2 млрд грн на підвищення безпеки на автошляхах. Міністр
вкотре наголосив, що смертність та травматизм на українських
автошляхах є надвисокими і завдання усіх гілок влади та суспільства загалом – знизити ці показники щонайменше вдвічі вже до
2020 року. «Ми вперше розробляємо Національну програму з
підвищення безпеки на автошляхах. 5% Дорожнього фонду буде
спрямовано саме на безпеку, це – 1,5 млрд грн. Також ми маємо
400 млн грн секторальної підтримки ЄС для обладнання місць
найбільшої концентрації ДТП по країні. Загалом близько 2 млрд гривень буде спрямовано на
безпеку автошляхів у 2018 році», – зазначив він. Володимир Омелян повідомив, що Мінінфраструктури спільно з МВС, Національною поліцією та іншими відомствами відпрацювали
найбільші місця концентрації ДТП по Україні. Підготовка програми знаходиться на завершальній стадії, планується, що вона запрацює вже з 1 січня 2018 року.
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