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Верховна Рада повинна скасувати е-декларування для гро-
мадських організацій. «Позиція «Народного фронту» однозна-
чна: Верховна Рада повинна у найближчий час вирішити пи-
тання скасування е-декларацій для громадських організацій», 
- наголосив керівник фракції Максим Бурбак. Він нагадав, що 
минулого пленарного тижня фракція дала один з найвищих по-
казників підтримки законопроектів, які передбачали скасуван-
ня електронних декларацій для громадських активістів. «Наша 
позиція залишається незмінною», - зазначив Максим Бурбак. 
Він також нагадав, що саме Уряд Арсенія Яценюка ініціював 

ключові реформи, які наближали Україну до членства в ЄС та НАТО. «Хочу нагадати, що рух 
до членства у ЄС і НАТО – це незмінний стратегічний пріоритет нашої політичної сили. Саме 
Уряд Арсенія Яценюка ініціював ключові реформи, які є безпрецедентними в історії України 
та суттєво наближають нас до членства у Європейському Союзі та Північноатлантичному 
альянсі. Ці реформи, серед яких і запровадження електронного декларування, відбулися 
саме завдяки політичній волі Прем’єра Яценюка і активній підтримці фракцією «Народного 
фронту»,  - підкреслив Максим Бурбак.

Е-декларування 
для громадських організацій 
має бути скасоване

Голова парламентського Комітету з питань економічної 
політики, представник «Народного фронту» Андрій Іван-
чук вважає, що в найближчі роки основною проблемою 
Карпатського регіону буде кадрова. «На жаль, за останні 
десятиліття з України, а особливо із Західного регіону, відбувся відтік кадрів. Багато працьо-
витих, розумних громадян покинули Батьківщину у пошуках гідної зарплатні», - заявив він на 
спільному виїзному засіданні чотирьох комітетів Верховної Ради в Івано-Франківську. Андрій 
Іванчук наголосив, що не можна ігнорувати зміни, які відбуваються наразі в економіці. «Ми 
не можемо платити нижчу зарплату, ніж людина може отримати в сусідній країні», - вважає 
він. Саме зростання зарплати стане поштовхом для повернення українців на Батьківщину, 
вважає парламентар.

Андрій Іванчук: 
Потрібно збільшувати зарплати, 
щоб запобігти дефіциту кадрів в Україні
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Вперше студенти Туреч-
чини отримали можли-
вість у межах вищої освіти 
не просто вивчати укра-
їнську мову, а й глибше 
зануритися в українську 
культуру, краще зрозуміти 
особливості українського 
народу. На цьому наголо-
сила Міністр освіти і науки 
України, представник пар-
тії «Народний фронт» Лілія 
Гриневич під час урочи-
стого відкриття спеціаль-
ності «Українська мова та 

література» у Стамбульському університеті 27 березня 2018 року. Спеціальність відкрили на 
факультеті літератури, кафедрі слов’янських мов та літератур. Зараз на бюджеті за спеціаль-
ністю вже навчається 18 студентів. «Жодні економічні, соціальні, культурні та інші проекти 
між нашими державами неможливі без людей, що їх супроводжуватимуть, що творитимуть 
взаєморозуміння та налагоджуватимуть зв’язок. У цьому контексті гасло Стамбульського 
університету звучить особливо символічно – «Об’єднати Схід і Захід; минуле і майбутнє». 
Наші країни мають спільну історію, обидві знаходяться на роздоріжжі між Заходом та Схо-
дом. Я переконана, що міцні зв’язки між нами – запорука успіху», - зазначила Лілія Гриневич. 
На сьогодні вищих навчальних закладах України навчається майже 2 тис 700 громадян Ту-
реччини. У турецьких університетах здобувають освіту за повним циклом 464 українці.

Відтепер в Туреччині можна отримати вищу освіту 
за спеціальністю «Українська мова та література»

Міністр внутрішніх справ, представник партії «На-
родний фронт» Арсен Аваков разом з керівництвом 
держави взяв участь у святкуванні четвертої річниці з 
дня створення Національної гвардії України. «Сильна 
Національна гвардія – це, насамперед, сильний бо-
єць. Сьогодні ми бачимо нові казарми, техніку, якою 
він користуються, але найважливіше – це рівень під-
готовки бійця. Протягом чотирьох років ми працює-
мо над оновленням техніки та інфраструктури для наших військовослужбовців. І цього року 
Уряд обіцяє нам 800 мільйонів з бюджету на оновлення технічної спроможності відомства», 
- сказав Арсен Аваков. У ході святкування 14 військовослужбовців Національної гвардії от-
римали відзнаки від керівництва держави.

У 2018 на оновлення техніки Нацгвардії 
буде виділено 800 млн грн



Міністр юстиції, представник партії «Народний 
фронт» Павло Петренко у ході колегії відом-
ства презентував Стратегічний план діяльності 
Мін’юсту на 2018 рік та наступні 2 бюджетні пе-
ріоди. Відомство переходить до створення пов-
ного циклу стратегічного планування власної 
роботи, який включатиме розробку покрокових 
планів дій на всіх рівнях, починаючи від найвищо-

го керівного складу, де формуватиметься політика за різними напрямками, і закінчуючи чітки-
ми інструкціями для спеціалістів. «Ключовою різницею в підходах до стратегічного планування 
стане запровадження чітких маячків виконання стратегії. Також буде вказано конкретні строки 
реалізації завдань, які має виконати команда Мін’юсту на кожній ланці. Паралельно передба-
чено проведення моніторингу та аналізу причин, які завадили виконанню запланованого», - на-
голосив Павло Петренко. Міністерство переходить на сучасну методологію стратегічного пла-
нування «Results based management», тобто управління, орієнтоване на результат.  Стратегія 
визначає 4 пріоритети діяльності міністерства протягом наступних 3 років: гарантія та захист 
прав людини відповідно до принципів правової держави, створення сприятливого середовища 
для ведення бізнесу та залучення інвестицій, ефективне представництво держави в судах, в 
Європейському суді з прав людини та інших міжнародних юрисдикційних органах, ефективна 
координація сектору юстиції та забезпечення якісного нормопроектування в Уряді.

Мін’юст презентував 
стратегію роботи 
на наступні три роки
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Очільник Міністерства молоді та 
спорту, представник «Народного 
фронту» Ігор Жданов побував з 
робочим візитом на Миколаївщи-
ні. Разом народними депутатами 
фракції «Народний фронт» Ва-
димом Підберезняком, Тарасом Кременем та Ігорем Бриченко міністр відвідав Міжнарод-
ний турнір з боксу «Пам’яті 68-ми героїв-десантників» та оглянув основні спортивні об’єкти 
обласного центру, які потребують серйозної уваги й підтримки міністерського рівня. Після 
ознайомлення з процесом реконструкції центрального міського стадіону міністр дійшов вис-
новку – Миколаїв здатен і повинен приймати спортивні чемпіонати з легкої атлетики як міні-
мум європейського рівня і, знову ж таки, як мінімум, серед юніорів. Також Ігор Жданов огля-
нув напівзруйнований трамплін для фристайлу на проблемній спортивній базі «Спартак». На 
думку Міністра, об’єкт потрібно відбудовувати з нуля, у тому числі через серйозне забруд-
нення вод Бузького лиману поблизу спортивного об’єкту. «Це видно неозброєним оком, вода 
рясніє хімією та відходами нафтопродуктів. Стрибати туди спортсменам, особливо дітям-по-
чатківцям, для яких розрахований трамплін, наразі просто небезпечно для здоров’я. Чомусь 
про це в численних «розслідуваннях» про ситуацію на трампліні, які розганялися у ЗМІ та 
соцмережах після Олімпіади, ніхто не турбувався. Тому, як альтернатива, місцевою владою 
розглядається варіант будівництва нового трампліну в іншій локації», - зазначив Міністр.

Миколаїв має 
приймати чемпіонати 
європейського рівня


