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Арсеній Яценюк привітав Ангелу Меркель
з перемогою її партії на парламентських виборах у ФРН

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк привітав Федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель та її однопартійців із перемогою на парламентських виборах у ФРН.
«Бачимо в особі Ангели Меркель лідера вільного і демократичного світу, одного з найбільших друзів і союзників України», – зазначив він. Арсеній Яценюк переконаний, у Ангели
Меркель вистачить сил і мудрості сформувати коаліцію, яка буде далі рухати Німеччину до
успіху, як це робила пані Бундесканцлер останні 12 років. Лідер «Народного фронту» наголосив, що в Німеччині – «нова політична реальність – сильна і багатостороння опозиція,
яка зробить уряд Ангели Меркель, Німеччину і Європу тільки сильнішою». Арсеній Яценюк
побажав пані Канцлер, успіху задля процвітання народу ФРН та всієї Об’єднаної Європи.
«Упевнений, що наша співпраця допоможе відновити мир і справедливість, зупинить російську агресію і відкриє нову історичну перспективу для України як повноправного члена
Європейського Союзу і НАТО», – підкреслив він.

Умовний ракетно-ядерний удар Росії
підтверджує агресивність
і наступальний характер політики РФ
20 вересня Російською Федерацією завершено активну фазу стратегічних командно-штабних навчань (СКШН)
ЗС РФ «Запад-2017». На останньому етапі було відпрацьовано умовне нанесення масованого ракетно-ядерного
удару із залученням сил і засобів усіх трьох компонентів
ядерної тріади. За словами Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України, одиного з лідерів «Народного
фронту» Олександра Турчинова, під час останнього дня навчань для відпрацювання ракетно-ядерного удару залучалися шість літаків дальньої авіації Ту-95МС та Ту-22М3, які виконували польоти у повітряному просторі Баренцового, Балтійського та Норвезького морів. «Ракетні війська стратегічного призначення були представлені бойовим розрахунком зі складу
14-ї ракетної дивізії, який здійснив навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної
ракети РС-24 «Ярс» з космодрому Плесецьк (Архангельська обл.) по цілях на полігоні «Кура»
(півострів Камчатка). Ракетним підводним крейсером стратегічного призначення «Дмитрий
Донской» Північного флоту РФ здійснено електронний пуск міжконтинентальної балістичної
ракети морського базування», – повідомив він. Відпрацювання масованого ракетно-авіаційного удару ЗС РФ вчергове підтверджує агресивність і наступальний характер зовнішньої і
безпекової політики Росії, її готовність до ескалації напруженості із Заходом – аж до ведення
повномасштабної війни, та демонструє прагнення Росії до домінування в Європі, наголосив
Секретар РНБО України.

На оборону країни повинно виділятися
не менше 5% ВВП
Фракція «Народний фронт» наполягає, щоб у Державному
бюджеті видатки на оборону й нацбезпеку складали не менше 5% ВВП. «Це те, що було запроваджено Урядом Арсенія
Яценюка, продовжено Урядом Володимира Гройсмана і повинно продовжуватись й надалі. Фінансування оборони повинно здійснюватися винятково із загального фонду бюджету. Це наша жорстка вимога», – наголосив керівник фракції
Максим Бурбак. Державний бюджет повинен бути гарантом соціальних стандартів, а політика Уряду повинна сприяти розвитку приватної ініціативи та інновацій. Серед інших вимог
фракції – забезпечення опалювального сезону. «Головні завдання – це гарантування безпеки
поставок енергоносіїв (з-поза меж країни-агресора), безперебійне фінансування програми
житлових субсидій та нарощування заходів з енергоефективності житла», – підкреслив керівник фракції «Народний фронт». Максим Бурбак також відзначив, що у Державному бюджеті повинні бути враховані витрати на системні галузеві реформи: освітню, медичну та
пенсійну; на продовження будівництва та ремонту доріг; також продовження децентралізації
влади та фінансова підтримка об’єднаних територіальних громад.
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Опозиція зацікавлена
в зриві пенсійної реформи
Парламентська опозиція зацікавлена в зриві пенсійної реформи, аби у новому бюджеті не було підвищених пенсій. «Це смішно, коли парламент цілий тиждень присвячує роботі, аби дві-три
людини мали змогу поговорити про одне і те саме. Постійно і
хронічно. Якщо у вас є принципові зауваження, давайте їх приберемо, один день їх обговоримо сьогодні і після цього просто
проголосуємо і підемо далі. Я вважаю, що цей зрив – безпосередньо вина опозиції, яка просто зацікавлена в тому, аби в новому бюджеті не було цих підвищених пенсій», – наголосила
заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар. Водночас вона зауважила, що
є шанси, що наступного пленарного тижня, на початку жовтня парламент ухвалить відповідні зміни і пенсійна реформа все таки не буде зірвана. «Все треба зробити сьогодні, аби цей
процес оптимізувати і щоби вже наступні тижні у нас була реальна робота, а не оце «пі-пі-пі»
з тим, аби побалакати. І мені смішно, коли говорять уряду, що ви можете збільшити пенсії
своєю постановою. Це треба бути відвертим популістом, аби нести таку ахінею, оскільки
мова йде про цілий формат реформування пенсійної системи. Це цілий комплекс, де треба
вносити зміни, а «підніміть пенсії» – це чистий популізм. Візьміть десь гроші і підніміть пенсії
без реформи», – пояснила Вікторія Сюмар.

123 наукові проекти
молодих вчених отримають
державне фінансування
За державний кошт буде профінансовано 123 проекти, які перемогли на цьогорічному конкурсі наукових робіт молодих учених. Таке рішення було ухвалено
конкурсною комісією МОН на чолі з Міністром освіти і
науки, представником партії «Народний фронт» Лілією
Гриневич. Серед переможців є проекти, присвячені військовій тематиці, дослідженню космосу, освоєнню альтернативних джерел енергії, розробці нових технологій, захисту інформації
тощо. Лілія Гриневич нагадала, що це вже другий конкурс проектів наукових робіт молодих
учених, які працюють чи навчаються у вишах або наукових установах МОН. «Порівняно з минулим роком, ми внесли певні зміни в процедуру його проведення. Так, з’явилася можливість
фінансування більш тривалих – 3-річних проектів. Експертизу кожної роботи проводили 5
фахівців, і загальна кількість балів рахувалася як середнє арифметичне оцінок трьох експертів, у діапазоні між найнижчою та найвищою. Сподіваюся, що нові підходи будуть покладені і
в основу «дорослого» конкурсу», – зазначила міністр. Для фінансування проектів-переможців у держбюджет уже закладено 13,4 млн гривень. Лілія Гриневич відзначила, що ця сума не
є значною, однак конкурс – це скоріше мотивація. Одна з головних його цілей – дати шанс
якомога більшій кількості молодих вчених хоча б раз стати керівником наукового проекту та
отримати новий досвід.
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Розпочато пілотний проект
створення моделі ефективного зразкового
поліцейського офісу
Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков повідомив, що МВС і Нацполіція за партнерської підтримки ICITAP та Бюро з правоохоронних питань (INL) Держдепартаменту
США почали пілотний проект «Створення моделі ефективного зразкового поліцейського офісу на базі районного управління поліції в м.
Києві». За словами міністра, поліцейська реформа продовжує рухатися в перед. І наступним кроком на шляху реформ став старт цього пілотного проекту у Голосіївському управлінні Нацполіції Києва. Згодом відбудеться повне перезавантаження всіх 654
територіальних підрозділів Нацполіції України. Реалізується пілотний проект за рахунок Держбюджету України за підтримки наших американських партнерів. Донорська підтримка на цьому
етапі складе 3,5 мільйони доларів. «Ми постараємося підняти на новий, зразковий рівень всі
компоненти районного поліцейського офісу, що перезавантажуєтся: від поліцейського персоналу – до організаційної, функціональної структури і матеріального забезпечення», – наголосив
глава МВС. За його словами, буде оголошений конкурс поліцейської компетентності за всіма
ключовими посадами, також буде проведений спеціальний курс перепідготовки та тренінгів для
100% поліцейських, які працюють в Голосіївському районі. Поліцейські, які добре працюють,
будуть оцінені, мотивовані і підготовлені для роботи в межах оновленої моделі.

Після капітальної реконструкції «Авангарду»
Україна отримає сучасний багатофункціональний
спорткомплекс європейського рівня
У Міністерстві молоді та спорту презентували стратегічний план розвитку спортивного комплексу «Авангард», що розташований в Києві по вулиці Мельникова. У презентації зокрема взяли участь представники партії
«Народний фронт» – міністр молоді та спорту Ігор Жданов та народний
депутат Юрій Савчук. «У 2014 році Мінмолодьспорту разом з небайдужими народними депутатами, спортивною громадою, тобто з усіма вами, ми повернули державі
спорткомплекс, який раніше був базою для тренувань ДЮСШ «Сокіл» і хокейної збірної України.
Напрацьовано стратегічний план розвитку комплексу, який передбачає декілька фаз відродження
«Авангарду», – наголосив Ігор Жданов. Міністр також зазначив, що це будуть не лише дві арени
для хокею зі збільшеною кількістю місць для вболівальників. У складі нового спорткомплексу, зокрема, передбачено створення сучасних умов для розвитку та проведення змагань з баскетболу,
гімнастики, плавання та інших видів спорту. На сьогоднішній день Мінмолодьспорту були виділені
необхідні кошти для передпроектних робіт – близько 660 тис. грн. Це містобудівний розрахунок;
топографо-геодезичні вишукувальні роботи; обстеження технічного стану конструкцій існуючої будівлі; розробка відповідної документації. На першу чергу робіт – капремонт існуючої льодової арени
та глядацької зали – потрібно передбачити у Державному бюджеті на 2018 рік – 89 млн грн.
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