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Арсеній Яценюк на зустрічі
з Дональдом Туском:
Україна – це ключ
до майбутнього Європи
«За останні п`ять років Україна не лише встояла проти прямої російської агресії. Україна не
лише розпочала та здійснила багато далекосяжних внутрішніх змін. Україна виявила силу
і здатність бути справжньою опорою сучасної Європи», – зазначив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк після зустрічі з
Президентом Європейської Ради Дональдом
Туском в Києві. Арсеній Яценюк підкреслив, що в цей день (19 лютого) Дональд Туск виголосив
у Верховній Раді України історичну промову: «Це був виступ видатного друга нашого народу
і визначного європейського лідера», – зазначив Арсеній Яценюк, підкресливши, що промова була виголошена українською мовою написав він. Від імені ЄС Дональд Туск склав шану
українським героям, які дали світові великий приклад нескореності та боротьби за свободу.
Арсеній Яценюк повідомив, що під час його зустрічі з Дональдом Туском йшлося про майбутні
випробування в українському та загальноєвропейському політичному житті, оскільки цього
року в нашій державі – вибори Президента і парламенту, а в ЄС – вибори до Європейського
парламенту. «Немає Європи без України», сказав сьогодні Дональд Туск. Це – великі слова.
Додам: Україна – це ключ до майбутнього Європи» , – наголосив лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк: Тенденції до глобального анархізму
можуть мати надто дорогі наслідки
«Багатьом здається, що політика – це хобі. Іншим, що політика – це шоу. Всі хочуть повеселитися на президентських виборах. Наслідки надто дорогі і високі для держави», – сказав
Арсеній Яценюк, відкриваючи 7-й Київський Безпековий Форум для молоді. Він підкреслив,
що проблема «брекзіту», якій досі немає вирішення, завдала надзвичайно серйозного удару
по взірцевому проекту європейської єдності після Другої світової війни: «ЄС знаходиться не в
простій ситуації». Навівши як приклад результати останніх виборів у багатьох країнах-членах
ЄС, лідер НФ підкреслив, що зараз у світі набирає обертів тенденція «анти істеблішменту»
– «тенденція проти політичного класу як такого»: «Я назву це новою формою світового анархізму». Всі ці відцентрові сили мають місце не тільки в Європі та США, а й в Україні. «Політика
є професією, а державна діяльність – це топ цієї професії», – переконаний Арсеній Яценюк.

Відбулись успішні випробування
та бойові стрільби
ракетних комплексів
У присутності Секретаря РНБО України, одиного з
лідерів «Народного фронту» Олександра Турчинова
пройшли бойові стрільби зенітних ракетних комплексів С-125, «Куб», «Рокач» та «Тор» на полігоні «Ягорлик». За словами Секретаря РНБО, перед українською
промисловістю було поставлено завдання у найкоротший строк за відносно невеликі кошти провести «повне відновлення та глибоку модернізацію наявних зенітних ракетних комплексів, підвищити їхні
бойові характеристики до рівня сучасних вимог». «Під час стрільб були успішно відпрацьовані
завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей», – сказав Турчинов, додавши, що глибока модернізація комплексів дозволила значно розширити їх бойові можливості та
ефективність бойового застосування в складних умовах радіоелектронної та завадової обстановки по всіх класах цілей. «За результатами стрільб підтверджені заявлені виробниками тактико-технічні характеристики цих комплексів», – сказав Турчинов, додавши, що рівень виконаних
вітчизняними підприємствами робіт свідчить про суттєве посилення їх виробничо-технологічних спроможностей. Оборонним бюджетом на 2019 рік заплановано подальше нарощування
ракетного потенціалу країни, посилення протиповітряної оборони та захисту Чорноморського
і Азовського узбережжя, резюмував Секретар РНБО України.

Андрій Парубій:
П`ять років тому ми вистояли
і врятували країну
У Верховній Раді пройшло спеціальне засідання, приурочене
до п’ятих роковин з початку збройної агресії Російської Федерації проти України. В ньому взяли участь Президент України, Президент Європейської Ради, народні депутати, Прем’єр-міністр
України та члени уряду, представники спілки ветеранів АТО, іноземних парламентів, міжнародних парламентських організацій
та дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. «Росія незаконно анексувала частину української території – Крим та Севастополь. Російські окупаційні війська вторглися в
Україну та захопили окремі райони Луганської і Донецької областей та здійснюють постійні
збройні напади на Україну», – заявив під час спеціального засідання голова ВР, представник «Народного фронту» Андрій Парубій. «Завдяки безпрецедентній організації українського
народу, наших добровольців та наших військових, відважності та самопосвяті волонтерів,
загальнонаціональному героїзму – ми змогли налагодити роботу виконавчої влади на чолі з
Головою Верховної Ради та виконуючим обов`язки Президента Олександром Турчиновим.
Не зважаючи на зусилля Росії та її агентури, всередині країни ми провели вибори Президента
України, парламенту та органів місцевої влади, які всіма спостерігачами були визнані чесними», – підкреслив спікер парламенту. Відзначив Голова Верховної Ради і реформи, проведені
урядами Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана, які «реанімували українську економіку
і дали можливість покращити життя країни».
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Проти Максима Бурбака та НФ
прокремлівський телеканал
NewsOne подав два позови
Прокремлівський телеканал NewsOne подав
проти Максима Бурбака та «Народного фронту» два позови, в яких оскаржує те, що його
назвали «кремлівським телеканалом». «В одному позові співвідповідачем є партія «Народний фронт». В іншому, окрім мене та нашої партії, телеканал позивається ще й до «Блоку
Петра Порошенка», голови фракції БПП Артура Герасимова, а також до редактора-засновниці «Української правди» Олени Притули», – повідомив керівник фракції Максим Бурбак. Пропагандистський телеканал NewsOne, який формально належить поплічнику Медведчука Козаку, оскаржує в суді те, що його назвали «кремлівським пропагандистським
телеканалом». Іншими словами, телеканал «сім’ї» Медведчука вимагає заперечити правду.
Логічно. Кремлівські пропагандисти щодня заперечують факти, формують в головах глядачів паралельну вигадану реальність – чітко за методичками держави-агресора, зазначив
керівник фракції. Він також підкреслив, що саме через розпалювання ворожнечі й поширення тез кремлівської пропаганди Нацрада з питань телерадіомовлення нещодавно наклала на NewsOne штраф. «Ми доведемо в суді свою правоту. Те, що NewsOne поширює
заготовки Кремля, є такою ж правдою, як і те, що Крим і Донбас окуповані Росією. Медведчук є представником Путіна, а сам Путін вчиняє міжнародні кримінальні злочини. Ми не
злякаємося ні NewsOne, ні Медведчука, ні Путіна», – наголосив Максим Бурбак.

Лілія Гриневич:
Уряд найближчими тижнями внесе до Ради
проект закону про середню освіту,
що зробить механізми НУШ реальністю
Нова українська школа – реформа нових можливостей для
наших дітей, вчителів та батьків, реалізацію її основ забезпечив Закон «Про освіту», однак деталізувати механізми має закон «Про повну загальну середню освіту», проект якого Уряд
найближчими тижнями подасть до Верховної Ради. Про це
розповіла міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич під
час робочої поїздки на Сумщину. Зокрема, законопроект передбачає деталізацію механізмів
забезпечення якості шкільної освіти – процедури шкільного аудиту, запровадження педагогічної інтернатури для молодих вчителів, а також врегульовує окремі питання інклюзивної
освіти, наприклад, що стосуються можливості батьків супроводжувати дітей з особливими
освітніми потребами під час уроків. «Ми дуже хотіли б цей закон цьогоріч прийняти, але наше
завдання-мінімум – ухвалити його в першому читанні. Таким чином, який би не був наступний
парламент, він муситиме працювати із закладеними в цей закон ідеями Нової української
школи. Наше завдання, завдання освітян – захистити реформу», – пояснила Лілія Гриневич
на зустрічі з освітянами області.
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Павло Петренко:
Ключове завдання на 2019 рік –
зробити запроваджені реформи
незворотними
Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко наголосив, що головне завдання Міністерства
юстиції та всієї держави на поточний рік – зробити запроваджені за останні роки зміни незворотними. За його словами, протягом перших 20 років незалежності захист прав
громадян був лише декларацією. Саме тому одним з ключових напрямків роботи Мін’юсту
став розвиток системи безоплатної правової допомоги. «Ще у 2014 році я звернувся до уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком, з проханням, не зважаючи на фінансові проблеми,
виділити кошти на розбудову системи безоплатної правової допомоги. За 5 років ми побудували одну з наймасштабніших і ефективних інституцій, де працює понад 5 тисяч адвокатів і
3,5 тисячі юристів. Вони щодня надають правову допомогу українцям», – зазначив очільник
Мін’юсту. За словами міністра, надзвичайно важливим напрямком роботи відомства залишається юридична війна проти Росії, спрямована на захист інтересів громадян і держави.
«У 2014 році Україна подала перші позови до міжнародних судових інституцій. Сьогодні ми
можемо говорити, що наша держава гідно представлена на юридичному фронті і ми маємо
перші перемоги. Виносяться перші рішення судів, які констатують факт агресії, факти спричинення збитків й факти порушення прав українців РФ», – зазначив Павло Петренко.

Максим Бурбак:
Українці в США
занепокоєні
загрозою реваншу
прокремлівських сил
Голова парламентської фракції
«Народний фронт» Максим Бурбак у складі делегації Верховної
Ради України взяв участь у щорічних парламентських слуханнях IPU (Inter-Parliamentary Union) в Нью-Йорку. Також Максим
Бурбак зустрівся з українцями, які проживають в США. «Наших співгромадян хвилює президентська кампанія та майбутні вибори до Верховної Ради. Вони найбільше занепокоєні
загрозою реваншу прокремлівських сил», – розповів народний депутат. Він також пояснив
діаспорі позицію «Народного фронту» щодо участі в президентській та парламентській кампаніях. «Окремо зупинились на надважливому питанні наших трудових мігрантів. Як голова
міжфракційного об’єднання «Зовнішня трудова міграція» розказав про наші ініціативи щодо
захисту прав трудових мігрантів, а також стосовно створення умов для їх повернення до
України. Цікава, важлива і продуктивна зустріч», – відзначив Максим Бурбак.
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Остап Семерак:
Схвалено Національний план
управління відходами до 2030 року
За пропозицією Міністра екології та природних ресурсів, представника партії «Народний фронт» Остапа Семерака Кабінет Міністрів схвалив Національний план управління відходами, який дозволить Україні вже до 2030 року перейти на нову модель поведінки
з відходами на зразок країн ЄС. «Уряд схвалив знаковий документ,
який нарешті дозволить Україні практично змінювати ситуацію із відходами, зокрема побутовими. Національний план управління з відходами не лише визначає головні кроки з боку
держави на найближчі 10 років, але й враховує європейські підходи проведення реформи у
цій сфері. Насправді Україна виконує свої прямі зобов’язання, взяті в рамках Угоди про асоціацію з ЄС», – пояснив Остап Семерак. При цьому міністр наголосив, що конкретні результати реформування сфери управління відходами громадяни України зможуть побачити після
схвалення регіональних планів управління відходами, які регіони мають розробити у рамках
реалізації Національного плану управління відходами. Остап Семерак зазначив, що також
потрібно буде ухвалити секторальні закони, які дадуть змогу ввести в Україні нову модель
управління відходами, що передбачає їх мінімізацію і повторне використання.
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