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ЗАЯВА «НАРОДНОГО ФРОНТУ»
Заява президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту є винятково політичним
рішенням і не має нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією.
Безсумнівно, ми підемо боротися разом із нашими прихильниками за наш курс і майбутнє
України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах.
В інавгураційній промові не було нічого про порядок денний змін у країні, а лише про те, як
на хвилі тимчасової популярності зайти до Верховної Ради. Цим і зумовлене рішення президента про дочасні вибори.
Напередодні інавгурації «Народний фронт» ініціював створення у Верховній Раді нової коаліції державницьких фракцій та запропонував свій план дій подальшого розвитку країни:
1. Влада має бути відповідальна перед своїми громадянами. Тому парламент разом з президентом повинен внести зміни до Конституції щодо скорочення кількості депутатів Верховної
Ради, одночасне зняття імунітету з президента, депутатів та суддів. Чіткого розподілу відповідальності між гілками влади. Ліквідацію місцевих державних адміністрацій. Завершення
процесу децентралізації влади. Прийняття нового закону про народне волевиявлення, закону про референдум всіх рівнів. Запровадження інституту імпічменту для Президента та
відповідальності для народних депутатів і суддів.
2. Прийняття пакету економічних законів. У томі числі податкова амністія. Справедливий ринок землі. Конкурентна приватизація. Доступність дешевих довгих кредитів.
3. Забезпечення членства України у ЄС і НАТО.
4. Відновлення територіальної цілісності. Повернення Донецька, Луганська і Автономної республіки Крим на українських умовах.

Секретар РНБО України
Олександр Турчинов
подав у відставку
Секретар Ради національної безпеки і оборони
України, один з лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов подав у відставку у зв’язку із припиненням повноважень президента України. «Враховуючи продовження збройної агресії Російської
Федерації проти України, готовий безпосередньо на
військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну», – зазначив він заяві про відставку.
Олександр Турчинов перебував на посаді Секретаря
РНБО України з січня 2015 по травень 2019 року, за цей період були зроблені суттєві
кроки по зміцненню оборони та безпеки країни. Секретар РНБО України забезпечував
координацію реформування сектору безпеки і оборони України. Вперше в історії незалежної України проведено комплексний огляд сектору безпеки і оборони, та на основі
його результатів оновлено систему стратегічних документів безпекового й оборонного
планування з урахуванням відповідних принципів і стандартів ЄС і НАТО.
ЗАВДЯКИ ЗУСИЛЛЯМ ТА НАПОЛЕГЛИВОСТІ ОЛЕКСАНДРА ТУРЧИНОВА УХВАЛЕНО:
- нову Стратегію національної безпеки України;
- Воєнну доктрину України;
- Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України;
- Стратегію кібербезпеки України;
- затверджено Стратегічний оборонний бюлетень України;
- Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в
умовах надзвичайного стану і в особливий період;
- Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні; Доктрину інформаційної безпеки України;
- пакет нормативно-правових актів щодо санкційної політики держави;
- новий Закон України «Про національну безпеку України».
Олександр Турчинов усіляко сприяв відродженню українського оборонно-промислового комплексу, який перетворився на один з пріоритетних секторів економіки: у
найкоротші терміни відновлено виробництво та створено нові підприємства, які забезпечують ЗСУ й інші силові структури всією необхідною зброєю та військовою технікою.
На сучасному обладнанні розпочалося виробництво боєприпасів, які в Україні раніше
ніколи не вироблялися. Секретар РНБО України забезпечував координацію стратегічних оборонних програм, зокрема, відновлення ракетного щита нашої країни. Під його
безпосереднім керівництвом у найкоротші терміни почали вироблятися ракетні комплекси, зокрема, «Вільха», «Вільха-М», «Нептун» тощо.
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Прес-служба «Народного фронту» звернулася до Facebook
з проханням видалити чергові фейки про Арсенія Яценюка
Прес-служба «Народного фронту» звернулася до адміністрації Facebook з проханням вилучити та вжити заходів для припинення поширення чергового фейку в цій соціальній мережі. У мережі Інтернет та соціальних мережах останніми днями почала розповсюджуватися чергова феєрична маячня про Арсенія Яценюка та його родину. Цього разу на так
званих «зливних бачках», які керуються «темниками» з Кремля та його приспішників всередині країни, з’явилися маразматичні звинувачення, мовляв Арсеній Яценюк і його дружина
не живуть в Україні та мають американські паспорти. В якості сенсації також спливають
фейки трирічної давнини про чергові міфічні мільярди. Зі «зливних бачків» цю нісенітницю
почали передруковувати в Facebook деякі користувачі та групи. Прес-служба «Народного
фронту» заявляє, що все це повна маячня і одна зі складових інформаційної кампанії проти
Арсенія Яценюка, яка тривала майже всі роки його прем’єрства і не припиняється досі. Ця
маячня доповнить архів фейків про «чеченського бойовика», «24 вілли в Маямі» чи брехню про «перший мільярд». Чому це відбувається? Тому що дії лідера «Народного фронту»
завжди були і будуть спрямовані на захист України, її демократичний розвиток, утвердження державності і незалежності України, боротьбу проти агресії Росії, яка, очевидно, і є замовником найбільш абсурдних фейків. Для всіх, хто натрапив на подібні «гарячі новини»,
заявляємо: Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і
працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають в Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають.

Лілія ГРИНЕВИЧ:
Кожен державний виш чи наукова установа
зможе підключитися до Scopus та Web
of Science за кошти бюджету
Усі українські виші та наукові установи – незалежно від
відомчого підпорядкування – отримають підключення до
міжнародних баз даних Scopus та Web of Science за кошти
держбюджету. Йдеться про державні та комунальні заклади, повідомила Міністр освіти і науки, представник партії
«Народний фронт» Лілія Гриневич. «Я підписала наказ для перерахування 42 млн 989 тис
грн до Державної науково-технічної бібліотеки (ДНТБ). Вона найближчим часом забезпечить проведення державної закупівлі та укладання договорів з постачальниками баз даних
з одного боку та закладами з іншого. Отже, всі виші та наукові установи, що мають статус
бюджетних, цьогоріч будуть за державні кошти підключені до баз даних Scopus та Web of
Science», – зазначила Лілія Гриневич. Доступ до баз буде відкрито з 1 червня на один рік з
можливим подальшим продовженням цього терміну. «Кількість публікацій українських науковців у виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science, зростає – і це справедливо
для багатьох галузей, а не лише, скажімо так, для «традиційно сильних» в Україні дисциплін.
А це значить, що покращується представлення здобутків української науки на світовому рівні», – зауважила Міністр. Щоб отримати доступ, закладу треба буде подати заявку до ДНТБ.
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«Народний фронт» закликає
підтримати Православну церкву
України й унеможливити
розхитування ситуації навколо неї
Фракція «Народний фронт» закликає колег підтримати
Православну церкву України та не допустити розхитування ситуації навколо неї. «Томос, який отримала Православна церква України – такий самий, як отримала православна церква Албанії і Сербії, Болгарії і Румунії, Польщі та Чеських земель. Є лише одна
відмінність: ніколи, ніде, за жодних обставин православна церква не отримувала Томос
за такого шаленого спротиву ядерної держави, як це було у 2018-2019 роках», – наголосив представник НФ Віктор Єленський. Він заявив, що в усіх процесах, які намагаються
підточити Православну церкву України, наша країна має справу з російською державою.
«Скориставшись транзитним періодом, скориставшись тим, що один Президент України
йде, а інший, його наступник, ще не прийшов, російська держава намагається відібрати в України Томос. Російська держава намагається розхитати ситуацію, користуючись
дрібними розрахунками деяких людей, амбіціями, яким ми повинні дати відсіч», – пояснив представник «Народного фронту». Він закликав колег по парламенту сказати рішуче
«ні» всім спробам розхитати ситуацію навколо Православної церкви України. «Ми повинні
дати дуже чіткий сигнал, що ми підтримуємо Православну церкву України в її канонічному
статусі. Що ми підтримуємо її предстоятеля митрополита Епіфанія. Що ми підтримуємо
всі кроки щодо розбудови цієї церкви, розвитку шкільництва в цій церкві, розвитку освіти
й духовного навчання. Ми повинні сказати рішуче «ні» всім спробам розхитати ПЦУ», –
наголосив народний депутат.

Члени «Народного фронту» взяли участь у форумі «Діалоги Жана Моне»
Українська делегація на чолі з Головою Верховної Ради, представником
«Народного фронту» Андрієм Парубієм
відвідала з робочим візитом Швейцарію для участі у форумі «Діалоги Жана
Моне», організованого Європейським
Союзом. На форумі обговорювалася
реформа виборчого законодавства в
Україні, було представлено напрацювання робочої групи з підготовки Виборчого кодексу до другого читання.
Також у рамках шостого раунду «Діалогів Жана Моне» розглянуто низку
важливих для України питань. Зокрема, права та обов‘язки парламентської опозиції, законодавче регулювання повноважень президента України, реформа виборчого законодавства та гендерні квоти, а також питання про тимчасові слідчі комісії. Участь у роботі
форуму зокрема взяли голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, нардепи Олена
Бойко та Владислав Данілін.
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«Народний фронт» вшанував пам’ять
жертв політичних репресій по всій країні

У неділю, 19 квітня, Арсеній Яценюк і народні депутати фракції «Народний фронт» взяли участь
у церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій в Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили». Арсеній Яценюк підкреслив, що нині – День пам’яті
великої трагедії української нації, «коли московський більшовицький режим винищував інтелігенцію, винищував розум і душу України». «Ми прийняли рішення про відновлення історичної справедливості. І зараз цю історичну справедливість треба захищати. Сталін, як і Гітлер, – це злочинці. Російський більшовицький режим знищував Україну. А послідовники Сталіна, які сьогодні
сидять у Москві у вигляді путінського режиму, продовжують далі це робити», – сказав він. Також
представники «Народного фронту» в усіх областях України взяли участь у заходах з вшанування
пам’яті жертв репресій комуністичного режиму. «Це ще одна дуже трагічна сторінка історії, в яку
вписано мільйони імен невинно загублених, закатованих і репресованих наших співвітчизників.
Пам’ятаємо про кожного», – сказав народний депутат Олександр Горбунов у Кропивницькому
під час вшанування пам’яті загиблих. У Чернівцях представники обласного осередку політичної
партії «Народний фронт» взяли участь у спільному молебні та траурному мітингу з нагоди вшанування пам’яті жертв політичних репресій. Представники НФ Черкащини також долучилися до
заходів з нагоди вшанування пам’яті жертв політичних репресій. Партійці Київщини взяли участь
у заходах до Дня пам’яті жертв політичних репресій, що відбулися в місті Біла Церква. Разом з
громадськістю вони віддали шану мільйонам українців, які стали жертвами нещадного тоталітарного режиму. Народний депутат від НФ Хвича Мепарішвілі наголосив, що «кожен має пам’ятати,
яку страшну долю довелося пережити багатостраждальному українському народові на шляху до
незалежності». Команда НФ Херсонщини також вшанувала пам’ять жертв політичних репресій.
У Львові вшанування відбулося біля пам’ятника жертвам комуністичних злочинів – навпроти національного музею-меморіалу пам’яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».
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