
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник онлайн 17-23 вересня

Верховна Рада 321 голосом підтримала спрямування на висновок 
до Конституційного суду проекту змін до Основного закону щодо 
закріплення стратегічного курсу держави до НАТО і Євросоюзу.  
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк привітав Парламент 
і всі відповідальні національні сили з ухваленням цього рішення. Він 
нагадав, що «Народний фронт» виступив з такою ініціативою ще рік 
тому: «Сьогодні зроблено перший крок для її реалізації». «Жоден 
московський реваншист не зупинить наш національний вибір. Ми 
назавжди утвердимо нашу свободу, безпеку і добробут у вільному 
колі європейських народів!» – написав Арсеній Яценюк.

УКРАЇНА ЗРОБИЛА ПЕРШИЙ КРОК  
ДО ЗАКРІПЛЕННЯ В КОНСТИТУЦІЇ КУРСУ 
НА ЧЛЕНСТВО В ЄС І НАТО

У присутності секретаря Ради національної без-
пеки і оборони України, одного з лідерів “Народ-
ного фронту” Олександра Турчинова на військо-
вому полігоні Збройних Сил України відбулися 
випробування нової української зброї та військо-
вої техніки. Зокрема відбулись авіаційні випробу-
вання нового оперативно-тактичного безпілотного комплексу, який здатний проводити розвід-
ку, координувати ведення вогню, забезпечувати стійкий від впливу засобів радіоелектронної 
боротьби зв’язок на оперативній глибині до 200-х км, перебуваючи в повітрі до 24 годин, а 
також бойового безпілотного комплексу, що може нести потужний фугасний або термобарич-
ний бойовий заряд та точно вражати цілі в глибокому тилу ворога. «Ці безпілотні комплекси 
створені українськими зброярами в співпраці з нашими іноземними партнерами», – наголо-
сив Олександр Турчинов. Окрім того, було продемонстровано льотно-технічні характеристики 
українських легких багатоцільових вертольотів «Скаут» і АК1-3. На полігоні були продемон-
стровані та випробувані нові боєприпаси українського виробництва, зокрема, і ракети РС-80, 
придатні для використання у різних варіантах їх застосування, та осколково-фугасний снаряд 
для популярних у військах гармат МТ-12 «Рапіра». «Усі нові розробки українського ОПК, які 
пройшли випробування, продемонстрували свою високу ефективність, та після взяття їх на 
озброєння значно посилять наш військовий потенціал», – підкреслив секретар РНБО.

Відбулися випробування нової 
високоефективної української зброї 
та військової техніки



«Народний фронт» пропонує парламенту прийняти 
Закон «Про реєстрацію іноземних агентів» на кшталт 
закону, який діє в США. «Ми вважаємо, що ЗМІ чи не-
урядові організації,  які згідно із цим законом будуть 
визнані такими, що є іноземними агентами, будуть зо-
бов’язані на постійній основі інформувати громадян 
України, що вони діють в інтересах іноземної держави. 
Ми пропонуємо, щоб такий закон стосувався виключно іноземних агентів, які прямо або опо-
середковано діють в інтересах держави-агресора, якою є Російська Федерація», – наголосив 
керівник фракції Максим Бурбак. Він відзначив, що напередодні виборчого процесу такий за-
кон має стати одним із запобіжників від впливу Кремля. «Народний фронт» ініціює розробку 
законопроекту, аналогічного закону Сполучених Штатів «Про реєстрацію іноземних агентів». 
Він має стати, в тому числі, одним із запобіжників від впливу Кремля на вибори в Україні.  
У 1938-ому в США закон ухвалили проти агресивних спроб гітлерівської пропаганди впливати 
на громадську думку американців напередодні Другої світової. У 2017 році відповідно до цього 
закону, уряд Америки змусив кремлівський канал «Russia Today», який маскується під неза-
лежне ЗМІ, зареєструватися як іноземного агента», – зазначив керівник фракції.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ»  
ІНІЦІЮЄ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО 
РЕЄСТРАЦІЮ ПУБЛІЧНИХ АГЕНТІВ,  
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В ІНТЕРЕСАХ РОСІЇ
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Верховна Рада оновила склад Цен-
тральної виборчої комісії, на чому нео-
дноразово наполягала фракція “Народ-
ного фронту”. Після звільнення 13 старих 
членів ЦВК, строк повноважень яких за-
кінчився ще влітку 2014 року, парламент 
призначив новий склад комісії. За квотою 
фракції «Народний фронт» новими члена-
ми ЦВК стали: Наталія Бернацька, Ірина 

Єфремова та Леонтій Шипілов. Під час обговорення кандидатур, народний депутат фракції 
«Народний фронт» Олена Бойко наголосила на тому, аби всі нові члени ЦВК підтримали курс 
на децентралізацію. «Народний фронт» має чітку і послідовну позицію щодо підтримки децен-
тралізації. Саме підпис колишнього Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка стояв під законом про 
об`єднання територіальних громад. У 2014 році ми взяли зобов’язання щодо децентралізації і 
проваджуватимемо цю реформу далі», – підкреслила представник «Народного фронту».

Олена Бойко відмітила, що члени ЦВК, призначені за квотою «Народного фронту», уже ви-
словили позицію підтримати необхідність якнайшвидшого призначення виборів до ОТГ, яких 
очікують 1,5 мільйони громадян.

Верховна Рада обрала 
новий склад ЦВК



Верховна Рада підтримала за основу законопроект щодо 
збільшення адміністративної  відповідальності за порушен-
ня правил користування пасками безпеки та мотошоломами. 
Представник фракції “Народний фронт”, співавтор законо-
проекту Антон Геращенко зазначив перед голосуванням, що 
цим законом пропонується підвищити штрафи за ігноруван-
ня пасків безпеки в автомобілях та мотошоломів під час руху 
транспортних засобів з 51 гривні до 850. Рівень користування пасками безпеки в Україні є 
найнижчим серед усіх країн Європи – 15%. Для прикладу, у Франції 99% водіїв постійно ви-
користовують паски безпеки, Чехії – 97%, Словенії – 93%, Польщі – 83 %. Міжнародний дос-
від свідчить, що одним з найефективніших способів спонукати водіїв та пасажирів користу-
ватись пасками безпеки і мотошоломами, є посилення відповідальності за ці порушення. У 
країнах з високим рівнем безпеки руху штраф складає значну частину від доходу і тому біль-
шість водіїв та пасажирів користуються ременями безпеки та мотошоломами. Як приклад, 
у Франції штраф за ігнорування ременя безпеки становить 135 євро, Словенії – 120 євро, 
Чехії – 77 євро. “Цей законопроект не для того, щоб збільшити надходження до бюджету за 
рахунок штрафів. Цей законопроект для того, щоб привернути увагу громадян, що потрібно 
берегти свої життя”, – наголосив парламентар.

Парламент зробив крок  
щодо зниження смертності на дорогах
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Верховна Рада ухвалила розроблений Міністерством юс-
тиції в рамках продовження реалізації ініціативи #Маски-
ШоуСтоп проект закону «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення 
дотримання прав учасників кримінального провадження 
та інших осіб правоохоронними органами під час здійснен-
ня досудового розслідування». За словами міністра юстиції, 
представника партії «Народний фронт» Павла Петренка, під 
час реалізації першого пакету новацій #МаскиШоуСтоп, що 

почав діяти 7 грудня минулого року, було виявлено кілька моментів, які потребують удоско-
налення. Він зауважив, що серед запропонованих новацій – надано право учасникам прова-
дження заявляти клопотання про закриття кримінального провадження з підстав відсутності 
правопорушення, відсутності в діянні складу злочину, набрання чинності закону, яким ска-
сована кримінальна відповідальність або ж коли досягнутий податковий компроміс. Також 
документ надає можливість особі, права чи законні інтереси якої обмежуються під час до-
судового розслідування, звернутися до слідчого судді з клопотанням про закриття кримі-
нального провадження, якщо закінчилися строки, встановлені для проведення досудового 
розслідування. Окрім цього передбачено посилення відповідальності службових, посадових 
осіб правоохоронних органів за неналежне виконання покладених на них обов’язків під час 
досудового розслідування.

Парламент підтримав другий пакет 
ініціатив Мін’юсту #МаскиШоуСтоп
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У проекті бюджету на 2019 рік знову закладено 1 млрд. грн. 
на модернізацію освітнього простору початкової школи. Лише 
підтримуючи постійні інвестиції, можна здійснити справді гли-
боку реформу, заявила Міністр освіти і науки, представник 
партії «Народний фронт» Лілія Гриневич. «Коли я йшла на по-
саду Міністра, єдина умова, яка була для мене важливою, це 
інвестиції в реформу. Бо інакше здійснити її просто немож-
ливо. І це велика перевага, що Прем‘єр-міністр і члени Уряду 
розуміють важливість змін, які ми з вами робимо. Саме тому не зважаючи на усі складнощі 
бюджету наступного року, ми все ж заклали співмірну  інвестицію на наступний рік – 1 мі-
льярд гривень на освітнє середовище для першокласників, що прийдуть навчатись у 2019 
році», – розповіла Лілія Гриневич. Також наступного року всі педагогічні працівники отрима-
ють підвищення зарплати на 9%.

Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії ворожій пропа-
ганді та покращення інформаційного забезпечення громадян 
України, постраждалих внаслідок воєнних дій на територіях До-
нецької та Луганської областей. Голова Комітету Верховної Ради 
з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник 

керівника фракції “Народний фронт” Вікторія Сюмар заявила перед голосуванням, що цей 
закон є дуже простий, проте вкрай важливий для інформаційної безпеки східних регіонів. 
“Мова йде про пільги на доставку друкованих видань у найскладніші території України – До-
нецької та Луганської областей. Не треба й говорити, що там дуже серйозно працює росій-
ська пропаганда. Цей закон покликаний дати можливість не піднімати тарифи “Укрпошти” і 
доставляти друковані видання за пільговими цінами до споживачів на Донеччині та Луганщи-
ні”, – зазначила Вікторія Сюмар.

Реформа потребує постійних інвестицій,  
і в 2019 школа знову отримає 1 млрд грн  
для обладнання НУШ

Парламент підтримав закон щодо посилення 
інформаційного захисту на Донеччині  
та Луганщині


