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Народного депутата фракції «Народний фронт» Георгія  
Логвинського  обрано Віце-президентом Парламентської Асам-
блеї Ради Європи за квотою України строком на рік. «Це величез-
на честь, гордість і відповідальність для мене. Посада Віце-пре-
зидента і члена Бюро ПАРЄ – найвища посада на міжнародній 
парламентській арені за всю історію України. Але я хочу зазначити, що сьогодні це перемо-
га саме країни і подякувати колегам з української делегації», – прокоментував своє обрання  
Георгій Логвинський. Він пообіцяв докласти всіх зусиль на новій посаді для подальшої підтрим-
ки України, відновлення її цілісності, захисту прав наших громадян. Також Георгій Логвинський 
переміг у виборах на посаду голови підкомітету ПАРЄ з питань проблем злочинності та бо-
ротьби з тероризмом, обійшовши свого головного конкурента – французького депутата Тьєрі 
Маріані, який публічно підтримує анексію Криму та виступає за зняття санкцій з Росії.

Представника «Народного фронту» 
Георгія Логвинського обрано  
Віце-президентом ПАРЄ

Очільник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак – найкращий керівник з-поміж лідерів 
парламентських фракцій за результатами рейтингу, складеного Комітетом виборців України. 
Автори рейтингу проаналізували роботу лідерів фракцій за такими критеріями: відвідува-
ність засідань парламенту та комітету, участь у голосуваннях, успішність законопроектів та 
правок, якість законопроектів. У результаті оцінювання за всіма критеріями керівник фракції 
«Народний фронт» отримав найбільшу кількість балів – 11,5 з 19 можливих. За підрахунками 
КВУ, він був присутнім на 95% засідань Верховної Ради та майже стільки ж – на засіданнях 
комітету. У керівника фракції «Народний фронт» найбільший серед своїх колег відсоток за-
конопроектів, які були прийняті і набрали чинності – 35%, а також правок до законопроектів, 
які були враховані, – 79%. «Кожна третя законодавча ініціатива Максима Бурбака ставала 
чинною (із 77-ти проектів законів та постанов чинними стали 27)», – зазначають у КВУ.

Максим Бурбак – 
найефективніший  
з лідерів фракцій 
Верховної Ради



Міністр освіти і науки, представник партії  
«Народний фронт» Лілія Гриневич під час робочої 
поїздки до Лондона зустрілася віце-президентом 
Microsoft з питань освіти Ентоні Сальсіто. На зустрічі 
обговорювалося, що важливою складовою масш-
табної реформи загальної середньої освіти в Україні 
має стати інтерактивна онлайн-платформа, завдяки 
якій кожен громадянин України матиме доступ до 
якісних освітніх матеріалів. «Трансформація освіти 
є однією з ключових реформ для країни. Концепція 
Нової української школи має забезпечити інвестиції в розвиток людського капіталу заради 
інноваційного зростання країни і самореалізації кожної людини. У основі нової платформи 
будуть закладені нові стандарти знань, сучасні навчальні програми та методи. Окрім того, 
ми маємо на меті впровадження дистанційної моделі навчання. Наразі деякі сільські школи в 
Україні не мають жодного з’єднання з Інтернетом. Єдиний шлях подолання цієї проблеми – це 
технології», – зазначила Лілія Гриневич. Сторони обговорили можливість участі Microsoft у 
технічній розробці освітньої онлайн-платформи, менторській допомозі та підготовці вчителів 
до нових умов за допомогою курсів та навчальних програм Microsoft. «Для наших вчителів 
настане час великих відкриттів, і ми будемо вдячні компанії Microsoft за допомогу в розробці 
та технічній підтримці освітньої онлайн-платформи», – наголосила міністр.

МОН долучить Microsoft до створення 
освітньої онлайн-платформи
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За ініціативи міністра внутрішніх справ, представника 
партії «Народний фронт» Арсена Авакова Кабінет Мі-
ністрів схвалив стратегію реформування Державної 
служби з надзвичайних ситуацій. «Спираючись на успіш-
ний досвід зарубіжних країн, ми запустимо нову систему 
організації ДСНС . Поетапно, починаючи з пілотних про-
ектів, де паралельно з оновленням матеріальної бази і 
техніки ми оголосимо набір добровольців до місцевих 
пожежних команд», – зазначив Арсен Аваков. Відповідно 
до стратегії, протягом трьох років будуть створюватися 

нові та реформуватися існуючі пожежно-рятувальні підрозділи (пожежні частини) місцевої і 
добровільної пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах. Крім того, вже роз-
почато технічне переоснащення ДСНС  сучасною технікою. Відтепер саме органи місцевого 
самоврядування мають стимулювати громадян вступати у місцеву пожежну охорону, добро-
вільні пожежні (аварійно-рятувальні) формування. У регіонах запроваджується формуван-
ня волонтерського руху у сфері цивільного захисту, підготовка добровільних пожежних та 
включення їх до розрахунку сил реагування на надзвичайні ситуації та пожежі. Посилюва-
тиметься також відповідальність керівників суб’єктів господарювання за порушення вимог 
пожежної та техногенної безпеки із запровадженням впливових адміністративних санкцій.

Схвалено стратегію реформування 
Державної служби з надзвичайних ситуацій



Міністерство юстиції на чолі з представником партії 
«Народний фронт» Павлом Петренком посіло тре-
тє місце в рейтингу «700 днів моніторингу реформ в 
Україні: рейтинг міністерств», складеному незалеж-
ною аналітичною платформою VoxUkraine. Експерти 
проаналізували діяльність міністерств, починаючи з 
січня 2015 року, і визначили їхній іМоРе-рейтинг. У 
рамках моніторингу іМоРе кожен реформаторський 

нормативний акт отримує оцінку експертів. Оцінка міністерства в рейтингу іМоРе – це сума 
балів, які отримали усі реформаторські нормативні акти, ініційовані цим міністерством. За 
оцінками експертів, Міністерство юстиції отримало 65 балів. Найбільше реформ Мін’юстом 
зроблено у напрямках «боротьба з корупцією» (20 балів) та «дерегуляція» (11 балів). Із іні-
ційованих міністерством нормативних актів найвищу оцінку отримали зміни до закону про 
акціонерні товариства, які дозволили державі провести збори акціонерів та отримати ди-
віденди від «Укрнафти». Окрім того, Мін’юст спростив ведення бізнесу через переведення 
ряду операцій в електронний формат (запуск онлайн-сервісу, відкриття доступу до деяких 
реєстрів, зрівняння юридичної сили електронних та паперових документів на нерухомість 
тощо). Важливими кроками у системі дотримання законів, за висновками експертів, стали 
ліквідація виконавчої служби та запровадження інституту приватних виконавців.
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Мін’юст на чолі з Павлом Петренком 
увійшов до трійки міністерств, 
які зробили найбільше для прогресу 
економічних реформ

Міністр молоді та спорту, представник 
партії «Народний фронт» Ігор Жданов 
наголошує, що 2017-й рік в Україні стане 
роком масштабного відродження спор-
тивної інфраструктури на місцях. У ході 
робочого візиту до міста Кропивницько-
го міністр зустрівся з очільником обласної державної адміністрації Сергієм Кузьменком та 
кропивницьким міським головоюАндрієм Райковичем. Участь у заходах також взяв депутат 
Верховної Ради, член фракції «Народний фронт» Олександр Горбунов. Ігор Жданов відзначив 
внесок атлетів Кіровоградщини у спортивні здобутки країни. Він наголосив, що для досяг-
нення олімпійських вершин спортсмени мають бути забезпечені гідними умовами для трену-
вання як на юнацькому, так і професійному рівні. «2017-й рік обіцяє стати роком масштабного 
відродження спортивної інфраструктури на місцях. Тож у поточному році у Кропивницькому 
заплановано початок переобладнання залу ДЮСШ-2 у легкоатлетичний манеж з мобільним 
майданчиком для ігрових видів спорту», – сказав міністр.

2017-й стане роком  
масштабного відродження 
спортивної інфраструктури 
на місцях
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Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт» Володимир Омелян від 
імені України підписав Меморандум про взаєморозуміння з США щодо зниження впли-
ву авіації на навколишнє середовище. З американської сторони участь у підписанні 
взяла Надзвичайний та Повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі 
Йованович. «Розвиток авіації в Україні невпинно йде вперед. Минулого року кількість 
пасажирів сягнула майже 13 мільйонів пасажирів. Україна, будучи однією із небагатьох 
авіаційних держав, особливо зацікавлена у міжнародній співпраці та обміну досвідом 
щодо екологічної безпеки в сфері авіації», – наголосив Володимир Омелян. За його 
словами, з 2019 року буде запроваджено новий міжнародний стандарт, який визначить 
допустимий ступінь шкідливих викидів двигунів літаків: «Українському виробнику, як 
вже очікується, буде складно дотриматись цих вимог. Тому, попереджуючи можли-
ві негативні наслідки для українського авіапрому, Міністерство та Державіаслужба із 
залученням колег із США  підписали Меморандум щодо співпраці в сфері зменшення 
негативних впливів від авіаційних викидів та взаємного обміну досвідом. Це надасть 
Україні унікальну можливість застосувати найбільш передові технології та досвід захід-
них колег, в тому числі із Центру сталого розвитку авіації (США)».

Україна та США підписали Меморандум  
про зниження впливу авіації на навколишнє середовище


