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російська держдума  
визнана нелегітимною –  
постанова арсенія Яценюка

 Ініційована лідером партії «Народний фронт» 
Арсенієм Яценюком постанова щодо невизнання 
легітимності виборів до Державної Думи РФ 
ухвалена Верховною Радою України. На брифінгу 
в переддень розгляду постанови Арсеній Яценюк 
закликав депутатів підтримати його ініціативу. 
«Кремль проводив вибори на українській території. 
Ці вибори проводились до так званої російської 
Державної Думи. Ці вибори зразу стали нелегітимні, 
адже на території української держави, на території 
незаконно анексованого Криму були обрані 
депутати Державної Думи, як за списками, так і за 

одномандатними округами», – пояснив лідер «Народного фронту». Підтримавши постанову 
Арсенія Яценюка 264 голосами, український парламент визнав незаконним не лише вибори 
Держдуми, але й її результати, новий склад, та рішення, яким вони будуть ухвалюватися. 
Лідер «Народного фронту» висловив сподівання, що рішення Верховної Ради буде підтримане 
і міжнародними партнерами. «Спільна позиція всіх західних партнерів щодо невизнання 
легітимності Державної Думи РФ буде ще одним свідченням того, що ніхто не визнає і не 
визнає незаконну анексію Криму», – наголосив Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк привітав ухвалення Палатою представників Конгресу США  закону «Про під-
тримку стабільності і демократії в Україні», який прямо передбачає надання Україні летальної 
оборонної зброї. Згідно з цим законом американські санкції проти Росії продовжуватимуться 
автоматично, – аж поки Президент не переконає Конгрес, що суверенітет України відновле-
но. «За американською традицією, подібні санкції можуть тривати десятиріччями. Також за-
кон прямо забороняє виконавчій владі США визнавати російську анексію Криму», – зазначив 
лідер «Народного фронту». На думку Арсенія Яценюка, шанси на проходження закону через 
американський Сенат величезні – його підтримують більше 40 конгресменів і сенаторів з 
обох американських партій. Арсеній Яценюк висловив вдячність ініціаторам акту Конгресме-
нам Еліоту Енгелю та Адаму Кінзінгеру за принципову позицію.  «Народний фронт» і надалі 
докладатиме всіх зусиль на всіх майданчиках, щоби світ чув і розумів Україну», – підкреслив 
Арсеній Яценюк.

Підтриманий конгресменами СШа закон  
передбачає надання Україні летальної оборонної зброї



«Народний фронт» наполягає на ухваленні закону 
про спецконфіскацію грошей Януковича

«Головна вимога фракції «Народний фронт» – прийняття зако-
нопроекту, який було розроблено Міністерством юстиції, який 
схвалили наші колеги з Євросоюзу, для того, щоб розпоча-
ти процедуру повернення грошей, вкрадених Януковичем», – 
наголосив голова фракції  «Народного фронту» у Верховній 
Раді Максим Бурбак. Він нагадав, що 40 млрд. гривень були 
знайдені і заарештовані 1,5 роки тому Урядом Арсенія Яценю-
ка і розміщені на рахунках державних банків. Ці кошти мають 
бути спрямовані на посилення обороноздатності та соціальні 
виплати. Наразі ініціатива «Народного фронту» щодо спецконфіскації підтримана діючим 
Кабінетом Міністрів, однак ухвалення закону не підтримує ряд депутатів у сесійній залі. 
«За законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича не голосують Опоблок, їх коле-
ги по опозиції – «Батьківщина», багато депутатів, які в ефірі декларують, що вони прийшли 
на постмайданній хвилі, що вони за демократію, за те, щоби повернути втрачені активи, 
розвінчують корупціонерів, а натомість самі не голосують за просте політико-правове рі-
шення: повернути гроші, вкрадені у народу України, назад в бюджет України», – заявив 
Максим Бурбак. Небажання цих політиків підтримати закон про спецконфіскацію свідчить 
про домовленості з представниками режиму Януковича та їх кураторами з Кремля. Але 
«Народний фронт» не відступиться від розпочатого – політична сила продовжує наполяга-
ти на ухваленні закону Верховною Радою наступного пленарного тижня.

Імплементація ухваленого за ініціативи «Народного фронту» 
закону про державну підтримку кінематографії в Україні дасть 
потужний поштовх для розвитку української культури, зокре-
ма, виробництва фільмів та музичних кліпів, а вже за кілька ро-
ків може призвести до справжньої революції в цій сфері. Згідно 
з законом, на державну підтримку кінематографії в Україні пла-
нується закласти 1 млрд. грн.., що складає 0,2% від загальних 
витрат держбюджету. При цьому передбачено, що незалежна 
рада від Держкіно буде дуже жорстко контролювати розподіл 
цих коштів. «Законопроект передбачає, що українські вироб-
ники будуть отримувати як державне замовлення, коли ми го-
воримо про просвітницькі, документальні, перші фільми, так і 

субсидії, коли ми говоримо про спільне виробництво з кимось. З цих коштів будуть підтри-
муватися кіноінститути та студенти», – пояснив один з авторів законопроекту Микола Кня-
жицький. Крім того, закон досить жорстко обмежує піратство. Ініціатори передбачають по-
вернення частини кваліфікаційних витрат на зйомки, коли в Україну приїжджатимуть великі 
західні компанії знімати художні фільми та музичні кліпи. «Таким чином ми залучимо сюди, в 
Україну, – як робили це Грузія, Нова Зеландія, багато інших країн – продюсерів зі всього сві-
ту для кінематографічних зйомок. І це буде промоцією нашої країни, що особливо важливо 
в умовах агресії», – підкреслив Микола Княжицький. Згідно з новим законом медіапродукт 
на 90%  має зніматися українською або кримськотатарською мовами, і лише 10% реплік 
можуть бути іншою мовою (якщо це цитування) з українським перекладом.

Ухвалено закон про державну підтримку кінематографії в Україні

«НародНий фроНт» діє
Вісник 19-25 вересня



З 1 жовтня заробітна плата співробітників карного 
розшуку кримінального блоку Національної поліції ста-
новитиме 10 тис. гривень. «Це дуже важливий фактор 
стабілізації кадрів, адже компетентний поліцейський – 
це компонент нормального розвинутого суспільства. 
Тому я прошу усіх підтримувати таких спеціалістів», 
– зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За 
його словами, зараз у Нацполіції приступають до ре-
формування кримінального блоку. «Ми відходимо від 

старої, пост-януковичівської, до нової форми. Це не може проходити швидко та без по-
милок», – повідомив очільник МВС. Він додав, що зараз після атестації поліція переживає 
«кадровий голод». Лише на Луганщині некомплект управління поліції становить тисячу осіб. 
«Зараз наша мета – підготувати професійні кадри, які будуть чітко розуміти свої обов’язки 
та відповідальність перед суспільством. Освіта – перед усім», – зазначив Арсен Аваков.

З жовтня зарплата співробітників 
карного розшуку Нацполіції  
зросте вдвічі

Міністр екології та природних ресурсів 
Остап Семерак підписав наказ, яким зо-
бов’язав керівників установ природно-запо-
відного фонду оприлюднювати інформацію 
щодо можливих планових рубок, зокрема, 
картосхеми територій, а також витяги з рі-
шень науково-технічних рад та висновки 
наукових установ, якими схвалено або по-
годжено санітарно-оздоровчі заходи. Відпо-
відна інформація повинна бути розміщена на 
офіційних веб-сайтах ПЗФ задля посилення громадського контролю за проведенням са-
нітарно-оздоровчих заходів на територіях заповідників та національних природних парків, 
підпорядкованих Мінприроди. «У підпорядкування нашого Міністерства менше 10% лісів 
від загального лісового фонду України. Для боротьби із лісовою корупцією ми ввели тимча-
сові обмеження на проведення санітарних рубок та ініціювали підготовку нових Санітарних 
правил лісу. Саме їх нормативні приписи зобов’язують інформувати громадськість про про-
зорість прийняття рішень щодо проведення відповідних санітарно-оздоровчих заходів у 
лісах», – пояснив Остап Семерак. Водночас він зазначив, що Мінприроди продовжує чека-
ти від Держлісагентства виконання зобов’язань щодо ухвалення нових Санітарних правил 
лісу та винесення підготовленого документа на розгляд Уряду. «Поки що ми чекаємо від 
них на реальні кроки, а паралельно намагаємося навести порядок на заповідних територі-
ях, підпорядкованих Міністерству», – резюмував представник «Народного фронту».

Керівників нацпарків та 
заповідників зобов’язали 
оприлюднювати плани 
проведення рубок
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Влада на місцях по всій Україні досі не використала кош-
ти, надані державою на матеріально-технічне обладнання 
опорних шкіл та організацію підвезення до них дітей. «Ще 
на початку року з Державного бюджету в Житомирську 
область надійшло:  на закупівлю автобусів – 10 млн. гри-
вень, на підручники для учнів 4-х та 7-х класів – близько 
2,4 млн. гривень та на обладнання для опорних шкіл – 3,6 
млн. гривень, і ці гроші ще досі до кінця не використані», 
– повідомила Міністр освіти  і науки Лілія Гриневич під час 
засідання колегії Житомирської обласної державної адмі-

ністрації. Вона наголосила, що опорні школи відіграють важливу роль у підвищенні якості 
освіти для сільських дітей, оскільки саме у старшій школі школярі малокомплектних шкіл, в 
яких один викладач веде одночасно декілька предметів, немає сучасного обладнання і навіть 
інтернету, втрачають свій шанс успішно скласти ЗНО. «Для нас дуже важливим є підвищення 
рівня якості освіти у сільській місцевості. Доступ до якісної вищої освіти не має залежати від 
місця народження дитини. Однак за результатами ЗНО сільські діти мають значно менше 
шансів успішно скласти тестування і вступити до вишу», –  пояснила Лілія Гриневич.

Місцева влада має використати гроші,  
які було виділено із бюджету  
для опорних шкіл

Міністерство молоді і спорту на чолі з міністром Ігорем 
Ждановим підготувало проект постанови Уряду про 
виплату винагород олімпійцям, які зайняли 4-6-ті міс-
ця на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, а також їх 
тренерам. Наразі документ знаходиться на погодженні 
в зацікавлених органах виконавчої влади. Відповідно 
до проекту постанови, заплановано здійснити наступні 
виплати: 4 місце – 50 тис. грн., 5 місце – 35 тис. грн., 6 
місце – 25 тис. грн. «Усього 55 українських спортсменів 
зайняли 4-6-ті місця в індивідуальних і командних видах 
програми Олімпіади», – уточнив Ігор Жданов. Як відомо, 
Міжнародний оліміпійський комітет вважає успішним ви-
ступ тих спортсменів, які здобули не лише медалі, а й 
четверте, п’яте та шосте місце. Таким спортсменам ви-
даються спеціальні дипломи МОК. На літній Олімпіаді у 
Ріо за цим показником Україна посіла 14-те місце у світі.

олімпійці, які зайняли у ріо 4-6 місця, мають отримати грошові 
винагороди – ініціатива ігоря Жданова


