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Арсеній ЯЦЕНЮК про обрання
Предстоятеля Української Помісної Православної Церкви:

Це День нашої духовної Незалежності
«Здійснюється віковічна мрія –
постає Українська Помісна Православна Церква. Її благословенна поява несе історичні зміни і для
України, і для всього вселенського православ`я», – наголосив лідер
партії «Народний фронт» Арсеній
Яценюк після обрання Предстоятеля Української Помісної Автокефальної Православної Церкви,
яким став Митрополит Київський
і всієї України Епіфаній. «Сьогодні справді великий День – День
нашої духовної Незалежності», –
підкреслив лідер НФ. «Свята Софія Київська, а з нею вся Україна,
весь православний світ спостерігав, як наша Автокефальна Церква отримала свого предстоятеля», – додав він. Арсеній Яценюк
висловив найщиріші вітання Предстоятелеві Української Помісної Автокефальної Православної Церкви Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію: «Упевнений, Ви
поведете Церкву Українського народу до її гідного місця в родині Помісних Православних Церков». Лідер «Народного фронту» підкреслив, що для Української Помісної
Православної Церкви розпочинається нова доба – «доба становлення, і вона потребує
великих сил усіх українців». «Велика вдячність нашому народові, який молився за свою
Церкву. Велика вдячність Вселенському патріарху і нашим церковним ієрархам за всі
мудрі рішення. Складаю шану Президентові України Петру Порошенку. У цій історичній
події – його особистий і державний чин. Вітаю нас усіх! Вітаю Україну! Слава Ісусові
Христові! Слава Навіки Богу!», – зазначив Арсеній Яценюк.

Арсеній ЯЦЕНЮК у Тернополі:
Популізм і гра з сентиментами
населення завершується
банкрутством економіки
і крахом країни
«Без адекватних політиків і адекватної політики
не буде ні сильної економіки, ні сильних фінансів,
ні сильної країни. Країна потрапила у вир популізму
і політичної брехні. Розповідають, що тільки отримають владу - завтра підвищать зарплати й пенсії
і взагалі буде введена нова національна грошова
одиниця сильніша, ніж долар США чи євро. Популізм і гра з сентиментами населення завершується
банкрутством економіки і крахом країни», - сказав
лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час зустрічі зі студентами й викладачами Тернопільського національного економічного університету. Арсеній Яценюк наголосив,
що є прихильником «дуже жорсткої бюджетної дисципліни»: «Не можна тратити більше,
ніж заробляєш. Це можна робити рік, два чи три». Проте якщо робити так на постійній основі, це може мати для країни катастрофічні наслідки, як відбулося на початку 2014 року,
підкреслив лідер «Народного фронту». «Бюджетна дисципліна є запорукою в тому числі й
фінансового успіху», - підкреслив він.

Арсеній ЯЦЕНЮК назвав п’ять основних викликів
для України-2019
«За Україну 2019-го року треба боротися так, як ми боролися за Україну 2014-го», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час зустрічі з студентами та
викладачами Українського католицького університету у Львові. Лідер «Народного фронту»
назвав кілька основних викликів, які постануть перед Україною наступного року, перший з
яких економічний. Як наслідок подій на світових ринках нашу державу очікує підвищення
вартості зовнішніх запозичень. Другий виклик, за його словами, політичний - вибори президента і парламенту. «Основне – не дати розвернути країну назад. Боротьба за курс України до європейської сім’ї через складні реформи повинна відобразитися в тому числі і в
політичній боротьбі. Демагоги і популісти мають великий шанс, як і в інших країнах Європи,
захопити владу. І наслідки такого захоплення всім відомі... Ми повинні цього уникнути». Ще
один виклик, підкреслив лідер НФ, – війна, яка не завершена. Арсеній Яценюк окремо наголосив, що спроби розділити питання окупації Донецька і Луганська та питання незаконної
анексії Криму є прийнятні для України. Четвертий виклик – це проблема трудової міграції,
підкреслив Арсеній Яценюк, зазначивши, що це питання гостре не лише в Україні, а й в усій
Європі. П’ятий виклик - проблема державного управління, для вирішення якої потрібне чітке розмежування повноважень президента і прем’єр-міністра. Арсеній Яценюк звернувся
до студентства: «Перед нами виклики, але перед нами і великі можливості. Ми закладаємо
підвалини, а молоді, як казав Митрополит Шептицький, - повинні будувати рідну хату», сказав лідер «Народного фронту».
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Арсеній ЯЦЕНЮК
про продовження санкцій проти РФ:
Тримаючись разом, ми відновимо
справедливість
Лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк висловив вдячність
Президентові Європейської Ради Дональдові Туску й усім лідерам
держав-членів Європейського Союзу за рішення про продовження
санкцій проти російського агресора. Лідер “Народного фронту” нагадав, що два тижні тому
під час його зустрічі з Дональдом Туском у Брюсселі йшлося про необхідність зберегти єдність ЄС у цьому питанні: “Ваше рішення – красномовний доказ європейської солідарності”.
Це добре розуміють у Москві, переконаний Арсеній Яценюк. “Кремль буде й далі намагатися розколоти ЄС і взяти під контроль Україну. Від нашої власної єдності і згуртованості з
партнерами залежатиме перемога”, – підкреслив лідер “Народного фронту”. “Не можна дати
агресору шансу. Не можна вірити порожнім обіцянкам його союзників в Україні. Роз‘єднуючи
нас, Кремль рятує себе від кари. Продовжуючи тиск і тримаючись разом, ми відновимо справедливість”, – наголосив Арсеній Яценюк.

Відбулися масштабні навчання з відпрацювання координації дій
для гарантування безпеки громадян в умовах воєнного стану
В умовах воєнного стану відпрацьовується
координація
дій і взаємодія між силовими структурами та вирішення
комплексу складних завдань
для забезпечення безпеки громадян. Навчання за участю Національної поліції, Національної
гвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій пройшли у присутності
Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України, одного із лідерів партії «Народний фронт» Олександра Турчинова
та Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. «Відпрацьовувалися сценарії забезпечення
правопорядку і безпеки громадян під час виникнення різних позаштатних ситуацій, ліквідації
диверсійних груп, локалізації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру,
оперативних дій в умовах загострення на державному кордоні тощо», – сказав Олександр
Турчинов, додавши, що представники всіх відомств (близько 1200 осіб, із залученням понад 100 одиниць військової та спеціальної техніки), які взяли участь в навчаннях, показали
відмінні результати та високі професійні навички. «Масштабна перевірка обороноздатності
країни значно посилює нашу здатність протистояти будь-якій агресії», – сказав Секретар
РНБО України.
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Лілія ГРИНЕВИЧ: На 2019 рік
закладено ще 1 млрд грн для
обладнання початкової школи
Міністр освіти і науки, представник партії
«Народний фронт» Лілія Гриневич сподівається, що 2019 року 1 млрд грн, які передбачені для обладнання початкової школи, будуть використані ефективніше, ніж цьогоріч.
«На наступний рік ми знову заклали ту ж інвестицію в 1 млрд гривень на новий освітній простір. Очевидно, що ми не залишимо вчителів напризволяще, також поводитиметься курс підвищення кваліфікації. Зараз для нас надзвичайно
важливо отримати зворотній зв‘язок від педагогів і дещо переглянути перелік рекомендованого для закупівлі обладнання», – зазначила Лілія Гриневич на зустрічі з тренерами, що проводять
курси підвищення кваліфікації в межах реформи Нової української школи у Львівській області.
Тренери НУШ також розповіли, що цьогоріч було багато невизначеності щодо закупівель. За
їх словами, школи у Львові самі вирішували, що закуповувати. «Було очевидно, що трохи не
звикли до такої кількості грошей та можливостей. Просто розгубилися. Окрім цього на школи
гроші прийшли тільки в липні (Уряд виділив кошти на місця у квітні – ред.) і було мало часу, щоб
все зробити. Думаємо, що наступний рік піде краще», – розповіла директор львівської школи
«Дивосвіт», тренер НУШ Анна Байовська. Міністр зауважила, що 2019-го МОН спробує ще раніше віддати гроші на місця, але все залежить від управлінської спроможності місцевої влади.

Арсен АВАКОВ: Авіаційна система
МВС України буде третьою
за масштабом у Європі
В Україні буде третій за величиною вертолітний парк у Європі, після Німеччини та Франції,
заявив Міністр внутрішніх справ України, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков
під час робочої поїздки до Мюнхена (Німеччина). «Ми створюємо єдину систему авіації МВС.
В рамках контракту з французьким урядом буде закуплено 55 вертольотів Airbus. Перші два
вертольоти прибудуть в Україну вже 19 грудня 2018 року, а вся система буде повністю укомплектована до 2021 року. Всі вертольоти збираються у Франції та Німеччині», – сказав Арсен Аваков.
За його словами, особливість авіації МВС в тому, що буде побудована гібридна система на основі досвіду французьких, німецьких та американських авіасистем. «Вертольоти будуть у ДСНС,
прикордонників, поліції і Нацгвардії. Вони будуть виконувати профільні задачі – ліквідація пожеж,
контроль кордону, пошук злочинців та зниклих осіб. Але, у випадку виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, наприклад, пожежі, будуть працювати всі разом», – зазначив Арсен Аваков. Очільник
МВС пояснив, що зараз по всій країні будуються пункти базування, ангари і вся необхідна інфраструктура, а у Кременчуці готуватимуть пілотів для системи авіаційної безпеки МВС.
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