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Найкращий спосіб розмовляти
з Кремлем – бути сильними
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк наголошує,
що найкращий спосіб розмовляти з Кремлем – бути сильними: «Це єдина мова, яку розуміє Росія». «Вважаю, що це очевидно для всіх у світі, що Росія бореться проти Заходу. Росія
бореться проти ЄС. Росія бореться проти Польщі та України.
І персонально президент Путін – на вершині цього айсберга.
Айсберга пострадянської, але досі комуністичного штибу, диктатури Росії», – наголосив він в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 під час візиту до Варшави. Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна щодня втрачає людські життя – життя тих, хто
захищає суверенітет та незалежність держави: «Незважаючи
на те, що Росія підписала Мінські домовленості, мета яких – припинення конфлікту дипломатичними засобами, нічого не відбувається. Окрім того, що немає широкомасштабної атаки, що
є хорошою новиною». На думку лідера «Народного фронту», Росія досі прагне, аби цей конфлікт став замороженим – «вона хоче тримати свою руку на горлі України». «Переконаний, що
головна мета Путіна – отримати контроль над Україною, країнами Балтії, зруйнувати ЄС, фактично зруйнувати Західний світ», – сказав Арсеній Яценюк.

РФ має відповісти у міжнародних судах
за збройну агресію проти України
Верховна Рада підтримала постанову, ініційовану депутатами
фракції «Народний фронт», про комплекс невідкладних заходів щодо
практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України. «Росія повинна відповісти за
свої злочини. Але для цього необхідно сформувати єдину доказову
базу. Кожне міністерство та відомство робить цю роботу в міру свого бажання та можливості. Загалом цей процес відбувається дуже нерівномірно. Дехто збір доказів навіть саботує»,
- наголосив один з авторів постанови Сергій Висоцький. Документ передбачає підготовку
консолідованої претензії України як держави, що зазнала агресії, до РФ. Крім того Верховна
Рада рекомендує президенту, уряду та ГПУ створити міжвідомчий орган, відповідальний за
підготовку консолідованої претензії України до РФ як держави-агресора; розробити методику
визначення шкоди та обсягу збитків, завданих Україні збройною агресією; продовжити та розширити використання механізму Європейського суду з прав людини з метою реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ.

В Україні буде впроваджено механізм
відновлення платоспроможності
боржників-фізосіб
Верховна Рада ухвалила в першому читанні Кодекс України з процедур банкрутства, співавтором якого є голова Комітету з питань економічної
політики, заступник керівника фракції «Народний
фронт» Андрій Іванчук. Після прийняття законопроекту в цілому в Україні буде впроваджено
механізм відновлення платоспроможності боржників-фізичних осіб. «В Україні ніколи не було інституту банкрутства фізичних осіб. Він є
у будь-якій цивілізованій країні. Багато українців, які були добросовісними платниками, в
певний момент через ряд непередбачуваних обставин, зіткнулися з неможливістю розрахуватися зі своїми боргами», – зазначив Андрій Іванчук. Він наголосив, що прийняття Кодексу дасть Україні можливість піднятися у рейтингу Doing Business одразу на 9 позицій. За
три роки Україна у цьому рейтингу піднялася лише на 7 пунктів. «Це хороший сигнал нашим
іноземним партнерам, що Україна не лише обіцяє, а й виконує свої обіцянки», – пояснив
представник «Народного фронту».

Усі перші класи в Україні
безкоштовно отримають набори
LEGO – меморандум між МОН та
LEGO FOUNDATION
Усі перші класи в Україні, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, безкоштовно
отримають набори LEGO, які допоможуть
впроваджувати ігрові та діяльнісні методи
навчання в освітній процес. Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали
міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич та віце-президент The LEGO Foundation, голова програми «Спільноти навчання через гру» Каспер Оттоссон Канструп. Документ передбачає, що The LEGO Foundation безкоштовно забезпечить
наборами усі перші класи (близько 17 тисяч шкіл з усієї України) протягом 2018-2019 року.
Також компанія допоможе педагогам опанувати методики для ефективного використання
конструкторів у навчанні. «Ми цінуємо допомогу The LEGO Foundation, оскільки це матеріали, які допоможуть дітям з кожної української школи опановувати матеріал інтерактивно,
цікаво та наочно. При цьому вчителі матимуть більше можливостей застосовувати пошукові методи навчання, стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний для цієї
вікової групи спосіб. Просто уявіть собі, ці набори отримають усі українські школи. Це будуть школи і в великих містах, і в маленьких містечках; і в центральній Україні, і в гірських
районах західної України, і на лінії зіткнення на Сході. Це дуже серйозна допомога для нас»,
– зазначила Лілія Гриневич.
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Керівники
аеропортів
Авіакомпанія Ryanair вже в Україні
«Бориспіль» та «Львів» у
присутності Міністра інфраструктури, представника партії «Народний
фронт» Володимира Омеляна підписали контракт з однією з найбільших у світі авіакомпаній
– «Ryanair». Очільник Мінінфраструктури назвав
прихід Ryanair до України найважливішою подією національного авіаційного простору за останні 20 років. «Найбільший низькотарифний авіаперевізник Європи розпочинає свою діяльність
в Україні вже з жовтня цього року. Ми реалізуємо те, що декларуємо. Ми обіцяли, що Ryanair
буде в Україні – сьогодні контракт підписано. Ми обіцяли General Electric в Україні – контракт
підписано. Світові компанії вірять в Україну і ми робимо все можливе, щоб вони були присутні
на українському ринку», – сказав він. «Моя мрія, щоб не було різниці між Україною, Польщею,
Німеччиною, Францією, Британією. З компанією «Ryanair» ми це робимо. Ми це зробимо на
залізниці, зробимо в «Укрпошті», в авіації та інших напрямках, якими займаємось. Так, було
важко, але результат є і я дякую всім, хто зробив цей успіх можливим», – наголосив Володимир Омелян. Міністр подякував керівництву держави за сприяння у підписанні контракту. «Все
можливо, якщо є політична воля. І я радий, що в Україні вона є. Сьогоднішнє підписання угоди
– це успішне завершення переговорного процесу і початок великої історії Ryanair в Україні. Я
вітаю Ryanair в Україні і бажаю успішної роботи на багато років уперед. Сьогодні я, як і мільйони українців, щасливий», – додав очільник Мінінфраструктури.

Ухвалені зміни до закону про природнозаповідний фонд дозволять зняти соціальну
напругу на місцевому рівні
Верховна Рада внесла зміни до закону «Про природно-заповідний фонд України», які дасть можливість врегулювати втрачене управління у сфері заповідної справи на місцевому рівні. «За результатами адміністративної реформи територіальні
органи Мінприроди були ліквідовані, а їхні повноваження передано місцевим адміністраціям. Проте повноваження щодо реалізація державної політики
у сфері заповідної справи було врегульовано не повністю», – зазначив Міністр екології та
природних ресурсів, представник партії «Народний фронт» Остап Семерак. Крім того, практично призупинилася робота зі створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення, яка до адміністративної реформи здійснювалася територіальними підрозділами
Мінприроди. Міністр навів приклад Одеської та Херсонської областей де виникли проблеми
з видачею дозволів на водні біоресурси в межах території та об’єктів природно-заповідного
фонду, які містять акваторії, де традиційно здійснюється рибний промисел. «З ухваленням
законопроекту ми матимемо конкретних відповідальних за об’єкти ПЗФ на місцях. Законопроект врегулює питання передачі повноважень від територіальних органів центрального
органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям», – сказав Міністр.
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Ігор Жданов:
Успішний виступ на Паралімпіаді-2018 –
це результат колективної праці
Міністр молоді та спорту, представник партії «Народний
фронт» Ігор Жданов підбив підсумки участі національної збірної на ХІІ зимових Паралімпійських Іграх. «22 медалі, третє
місце за кількістю здобутих нагород, якщо не враховувавти
нейтральних спортсменів, які виступали без прапора і країни.
Великий внесок у цей успіх зробила держава, Міністерство молоді та спорту, всі платники
податків. Лише у 2017-2018 роках на підготовку та участь збірної в Паралімпійських іграх,
проведення навчально-тренувальних зборів – було виділено понад 30 млн. грн. бюджетних
коштів. З них 8 млн. – це закупівля необхідного інвентарю та обладнання», – наголосив він.
91 млн. грн. державою було виплачено заслужені призові нашим паралімпійцям, наразі
готуються виплати й тренерам збірної;відповідні кошти передбачені в бюджеті Мінмолодьспорту, наголосив Ігор Жданов. «Результат, який наші паралімпійцці продемонстрували
у Пхьончхані, не є випадковим. Це була командна робота. Свої зусилля об’єднали Уряд,
Міністерство молоді та спорту, Міністерство соціальної політики, Національний комітет
спорту інвалідів, спонсори збірної, центри Інваспорт, облради та ОДА. Це колективна праця спортивних федерацій, сотень фахівців та ентузіастів своєї справи, які чотири роки
поспіль забезпечували централізовану підготовку спортсменів до участі у зимових Паралімпійських іграх», – наголосив міністр.
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