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Арсеній ЯЦЕНЮК
про 1000 днів без російського газу:

МИ ЗДАТНІ НА ЗМІНИ, ПРОСТО
ТРЕБА МАТИ ПОЛІТИЧНУ ВОЛЮ
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк наголошує, що
Україна здатна на зміни, просто треба мати політичну волю і не
йти на компроміси у питаннях національної безпеки та незалежності. «Сьогодні – 1000 днів, як Україна не купує газ у Росії. Двадцять чотири роки це вважалося неможливим. За це продавали
наш добробут і майбутнє. Зрештою, гідність елементарну продавали», – зазначив лідер партії
«Народний фронт». «Три роки тому ми довели протилежне. Ми здатні на зміни. Треба просто
мати політичну волю. І не йти на компроміси там, де наша безпека, свобода і незалежність»,
– підкреслив Арсеній Яценюк.

Представники «Народного фронту»
взяли участь в урочистостях
з нагоди Дня Незалежності України
Представники партії «Народний фронт» взяли участь в урочистостях з нагоди 27-ї річниці
з дня проголошення Незалежності України, які
пройшли у столиці та регіонах. Так, у Києві лідер партії Арсеній Яценюк, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов,
представники «Народного фронту» в Уряді та Верховній Раді вітали учасників військового
параду. «Те, що сьогодні ми бачили, - це заслуга кожного українця, кожного громадянина
нашої країни. Заслуга в тому, що у нас є військо. Заслуга в тому, що у нас є армія. Заслуга в
тому, що ми не дали Росії захопити нашу територію. Заслуга того, що ми встояли. І заслуга
того, що нам треба всім далі будувати майбутнє», - сказав Арсеній Яценюк після урочистостей на Хрещатику. «Сьогодні День нашої Незалежності. День, який покоління українців вимріяли та відвоювали. День, коли ми дякуємо всім, хто вкладає в Україну свої сили, інтелект,
хто боронить її на передовій та примножує її славу», - зазначив Арсеній Яценюк. «Це війна за
свободу і право самим визначати свою долю. Ми не дали себе зруйнувати у 2014-му, коли
було найтяжче, і не дозволимо цього вже ніколи», - підкреслив він. Представники «Народного фронту» також поклали квіти до Меморіалу пам’яті Героям Небесної Сотні.

Лілія ГРИНЕВИЧ:
Уряд готовий допомогти громадам підвищити
спроможність в освоєнні коштів на НУШ
Попри те, що одна субвенція на місця на обладнання для перших
класів Нової школи пішла 4 місяці тому, а інша – на фабрики друку
для навчальних матеріалів – 7 місяців тому, жодна із них наразі повністю не використана. Потрібно підвищити спроможність громад,
тож можливо ресурс проектів на підтримку децентралізації може
бути спрямований на освіту громад щодо правильного бюджетування, проведення тендерів тощо. «Ситуація з субвенцією показує, що
проблема значно глибша, ніж здавалося, і тільки органам місцевого самоврядування та МОН
із нею не впоратися. Тут зможе зарадити тільки міжвідомча взаємодія», – зазначила міністр
освіти і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич. «Численні проекти з децентралізації можуть стати основою, на якій ми надамо підтримку громадам та консультації
щодо управління фінансами, бюджетування, оформлення тендерної документації та проведення торгів. Це дасть позитив не лише для сфери освіти, а й підтримає спроможність громад загалом, дасть на місцях інструменти ефективного врядування тими грошима, які були
отримані в наслідок децентралізації», – зазначила міністр. Ще одним кроком на підтримку
реформи може стати спеціальний координаційний орган на рівні Уряду, який забезпечував
би міжвідомчу співпрацю та координацію роботи на місцях щодо реформи. Нагадуємо, держава ще в квітні направила на місця 1 млрд грн на Нову українську школу, органи місцевого
самоврядування наразі використали лише від 50% до 75% коштів цієї субвенції.

Арсен Аваков закликає парламент
посилити відповідальність за порушення
правил дорожнього руху
Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков закликає Верховну Раду посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху. «Я нагадаю, що ми внесли в парламент проект закону, який передбачає більш сурове покарання за
порушення правил дорожнього руху, ніж зараз. Крім того, ми внесли
всі пропозиції по впровадженню автоматичної відеофіксації порушень.
Цей законопроект дозволить радикально посилити покарання за водіння автомобілів у п’яному
вигляді та за перевищення швидкості», ‑ зазначив Арсен Аваков. Як відомо, серед головних новацій МВС – збільшення розмірів штрафів за низку адміністративних правопорушень. Зокрема, за
перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше ніж на 50 км/год. встановлюється
штраф 3 400 грн. (зараз – 510 грн.) За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф
3 400 грн. та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на
строк до 6 місяців. Також законопроектом у 20 разів збільшується розмір штрафу за управління
транспортом без права керування – він становитиме 10 200 грн., а за повторне порушення – 40
800 грн. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі
20 400 грн., а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 800 грн.
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