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ЗАКОН ПРО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ
СУД МАЄ БУТИ УХВАЛЕНИЙ
ЯКНАЙШВИДШЕ
Фракція «Народний фронт» послідовно підтримує створення Антикорупційного суду, і відповідний закон має
бути ухвалений Верховною Радою якнайшвидше. «Створення суду є наступним етапом впровадження безпрецедентних в історії України антикорупційних реформ, початок яким поклав ще перший уряд Арсенія Яценюка»,
– наголосив керівник фракції Максим Бурбак. «Народний
фронт» наполягає, аби закон про Антикорупційний суд
відповідав рекомендаціям Венеційської комісії. «Ми також вважаємо, що міжнародна рада експертів повинна мати право вирішального голосу на
етапі відбору кандидатів у судді. Вони перевірятимуть їх на доброчесність за конкретними критеріями: декларації кандидата і його родичів; відповідність статків декларації; відсутність кримінальних проваджень», – зазначив Максим Бурбак. До міжнародної ради експертів можуть
входити висуванці міжнародних організацій, з якими Україна має договірні відносини: Рада Європи, ОБСЄ, GRECO. Ці експерти повинні мати досвід роботи в міжнародних судах не менше 5
років. Парламент має забезпечити всі законодавчі рішення, необхідні для повноцінного старту діяльності Антикорупційного суду, як тільки законопроект буде ухвалений. «Самого лише
створення Антикорупційного суду буде недостатньо для повноцінної антикорупційної системи.
Необхідно якнайшвидше призначити аудитора НАБУ», – додав керівник фракції.

Олександр ТУРЧИНОВ:

УКРАЇНСЬКІ «СТУГНИ»
ТА АМЕРИКАНСЬКІ «ДЖАВЕЛІНИ»
ТОЧНО Б‘ЮТЬ В ЦІЛЬ
У присутності Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, одного з лідерів «Народного
фронту» Олександра Турчинова на полігоні Збройних Сил Украни відбулися випробування протитанкових керованих ракетних комплексів. «Українська
«Стугна» та американський «Джавелін» точно і надійно знищили цілі», – зазначив Секретар РНБО
України, додавши, що для перевірки ефективності враження цілей «вогонь вівся не по макету, а по
справжньому танку».

НОВИЙ БЕСКИДСЬКИЙ
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТУНЕЛЬ –
НАЙБІЛЬШИЙ ІНФРАСТРУКТУРНИЙ
ПРОЕКТ УКРАЇНИ
24 травня було введено в експлуатацію Новий Бескидський залізничний тунель. Участь у церемонії взяв Міністр
інфраструктури, представник партії «Народний фронт»
Володимир Омелян. Цей проект реалізовано завдяки послідовній роботі міністрів інфраструктури, представників
«Народного фронту» Максима Бурбака та Володимира
Омеляна. Вибухові роботи з прокладки тунелю розпочались у 2014 році, не зважаючи на виклики, які стояли перед
Україною у той час. Проект реалізовано завдяки підтримці
іноземних партнерів – Європейського банку реконструкції
та розвитку, Європейського інвестиційного банку. Бескидський тунель ще більше поєднує
Україну та Європу – 60% експортного потоку на залізниці прямує через цей тунель. Його
пропускна здатність – понад 100 поїздів на добу, що вдвічі більше, ніж міг забезпечити старий
тунель. Майже в три рази збільшиться швидкість руху поїздів, а це означатиме зростання обсягів експортного потоку. Перший поїзд новозбудованим тунелем повіз руду до Словаччини.

МІНОСВІТИ ПІДГОТУВАЛО
НОВУ МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ
ДЛЯ ПЕРШИХ КЛАСІВ
У Міністерстві освіти і науки розробили нову модель
оцінювання в перших класах і надіслали її в школи, що
пілотують новий Стандарт початкової освіти. «Цим ми наближаємось до того, як має виглядати оцінювання у початковій школі. Завдання такого оцінювання – розкрити
потенціал кожної дитини, підтримати її і надихнути навчатися далі. Ми також виставили зразок свідоцтва на сайті МОН, щоб отримати зворотний зв’язок, доопрацювати
документ, розширити методичні рекомендації і дати всім
українським школам до 1 вересня, щоб оцінювання в Новій українській школі справді відбувалося по-новому», – зазначила Міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт»
Лілія Гриневич. Ця модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити
насамперед процес навчання, а не результат (тобто кількість помилок), а також поступ кожного учня. Зокрема, за запропонованим зразком Свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з
іншими тощо. У Новій українській школі хочуть відмовитися від слова «табель». «Бо значення
слова табель – це відомість або список. А школа має надавати учневі і батькам розгорнуту
характеристику про досягнення дитини, так як наведено в зразку свідоцтва для 1-го класу»,
– сказала Лілія Гриневич.
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ДЕРЖАВА ВИДІЛИТЬ 100 млн грн
НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ
ПРИРОДНИХ ПАРКІВ
«Вперше бюджетом Мінприроди для розвитку національних природних парків передбачено понад 100 млн грн. Рішення про їх виділення ухвалив Уряд і днями підтримав Бюджетний комітет Верховної Ради», – зазначив Міністр екології та природних ресурсів,
представник партії «Народний фронт» Остап Семерак. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на фінансування робіт по розробці проектів землеустрою НПП. Наприклад, нацпарку «Голосіївський», до
якого входить Біличанський ліс і де громада тривалий час наполягала на винесенні його
меж у натурі. На сьогодні в Україні існує 49 національних природніх парків. На них держава
покладає збереження цінних природних комплексів та підтримання екологічної природної
рівноваги в регіонах, проведення науково-дослідної та екологічної освітньо-виховної роботи,
створення умов для рекреації.

ПРОВЕДЕННЯ ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ СТАЛО
ОДНІЄЮ З НАЙБІЛЬШ ЯСКРАВИХ ПОДІЙ
В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ
Міністр молоді та спорту, представник партії «Народний фронт»
Ігор Жданов високо оцінив організацію і проведення в Києві фіналу
Ліги Чемпіонів УЄФА. «Неймовірно драматичний, яскравий, щедрий
на голи - історичний фінал Ліги Чемпіонів у Києві вдався на славу.
Про нього говоритимуть ще довгі роки», - зазначив міністр. У рамках підготовки до фіналу Ліги Чемпіонів було проведено капітальний ремонт НСК «Олімпійський», на який з державного бюджету
було виділено 103 мільйонів гривень. Весь комплекс робіт, з якого
складався капітальний ремонт, відбувався абсолютно відкрито, адже був проведений через системуProzorro. Команда Мінмолодьспорту і УЄФА протягом всього терміну ремонту,
здійснювали достатньо жорсткий контроль за виконанням робіт в режимі реального часу.
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