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25 квітня Верховна Рада 278 голосами ухвалила в цілому закону «Про забезпечення функціо-
нування української мови як державної». Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк подя-
кував команді НФ, «яка розробляла цей законопроект і боролася за нього». «Українська мова 
– це душа України і кожного українця. Мова – це стовп нації», – зазначив він. Захист української 
мови – це питання національної безпеки, підкреслив лідер «Народного фронту»: «Мова є за-
хисницею інформаційного і культурного простору нашої держави. Українська мова – це наша 
самобутність, це наш щит і меч у боротьбі за незалежність». Своєю чергою голова Верховної 
Ради Андрій Парубій нагадав, що  протягом останніх 400 років українська мова заборонялася 
більше сотні разів. «Пригадайте як 7 років тому приймався закон Колесніченка-Ківалова – з 
бойовиками, ламаючи зал, ламаючи українське суспільство. 7 років тому у мільйонів українців 
був розпач через те, що ми не змогли захистити мову», – зазначив спікер. «А сьогодні ми маємо 
велику честь для кожного з нас, хто знаходиться в цьому залі, проголосувати закон про мову. 
Тут знаходиться українська інтелігенція, українські військові, які прийшли підтримати нас. Пись-
менники, поети, дисиденти – привітаємо їх! Через їхні очі на нас дивиться Україна. Сьогодні, без 
перебільшення, на всіх нас дивиться Україна, щоб ми об’єдналися в цьому залі, тому що сьо-
годні мова – це набагато більше – це питання безпеки і оборони», – наголосив  Андрій Парубій.
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Фракція «Народний фронт» і коаліційна більшість у парламенті не допустять реван-
шу команди Януковича та відставки Голови Верховної Ради України Андрія Парубія. «Усі 
ми знаємо, що парламент VIII скликання – це перший парламент, який має прозахідну і 
проєвропейську конституційну більшість. Цей парламент зробив багато для того, щоб 
закарбувати в Конституції України незмінність курсу в НАТО і ЄС, щоб назавжди поз-
бутися радянського спадку. Ми щодня тут боремося за українську мову, за українську 
ідентичність, за право бути вільними українцями в демократичній Україні. Ми дали старт 
небувалим досі реформам в країні», – заявив керівник фракції НФ Максим Бурбак. «Але 
наші вороги увесь цей час марять реваншем. Їхні «козачки» присутні й тут у залі. Вчора 
один з них заявив, що спробує нашкребти 150 підписів народних депутатів за відкликан-
ня Андрія Парубія з посади Голови українського парламенту. Ми знаємо, хто це робить і 
за чиєю вказівкою. І ми знаємо, що реальний задум полягає в тому, щоб за півроку до за-
вершення повноважень відправити Верховну Раду на дострокові вибори», – підкреслив 
він. Максим Бурбак підкреслив, що Андрій Парубій залишається на посаді голови Вер-
ховної Ради, і до жовтня парламент ухвалить ще десятки необхідних для України законів.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» НЕ ДОПУСТИТЬ РЕВАНШУ  
І ВІДСТАВКИ АНДРІЯ ПАРУБІЯ
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Фракція «Народний фронт» у Верховній Раді підтримає 
всі пропозиції новообраного Президента України, які бу-
дуть спрямовані на посилення безпеки в державі та за-
безпечать продовження курсу на євроатлантичну інтегра-
цію країни. «Відбулась зустріч голів фракцій парламенту 
з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським. Темою обговорення була 
консультація щодо дати інавгурації. Обговорювались різні можливі дати, такі як 19 та 28 
травня, і навіть 1 червня», – повідомив перший заступник керівника фракції НФ Андрій Те-
терук, який був присутній на зустрічі. «Ми поважаємо вибір українського народу, всі про-
позиції, які посилюватимуть сектор безпеки, враховуючи загрози та агресію Росії, ми готові 
розглядати і підтримувати. Це саме стосується і дій щодо набуття членства в ЄС та НАТО. 
Ми над цим якісно працювали 5 років, і ця робота має тільки посилюватись», – зазначив Ан-
дрій Тетерук. Наостанок він додав, що обговорення дати інавгурації наступного Президента 
також відбудеться на засіданні фракції НФ 13 травня.

Андрій ТЕТЕРУК:  
«Народний фронт» підтримає 
постанову ВР про інавгурацію 
новообраного Президента

Секретар Ради національної безпеки і 
оборони України, один із лідерів партії 
«Народний фронт» Олександр Турчинов 

наголошує, що указ президента РФ Путіна про спрощений порядок отримання російсько-
го громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей є 
нічим іншим, як свідомою ескалацією агресії проти нашої держави та тиском на керів-
ництво України. За його словами, видачею російських паспортів мешканцям окупованих 
територій Донбасу «Путін створює правові умови для офіційного застосування збройних 
сил РФ проти України». «Це пов’язано з тим, що російське законодавство дозволяє вико-
ристовувати збройні сили для захисту громадян РФ поза межами російської території», 
– сказав Секретар РНБО України. «Відповідь на це може бути тільки одна – зміцнення 
нашого оборонного потенціалу та відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля 
з посиленням санкційного тиску на країну-агресора», – наголосив Олександр Турчинов.

Олександр ТУРЧИНОВ 
про видачу російських 
паспортів на Донбасі:  
Це не що інше, як свідома 
ескалація агресії проти 
нашої держави
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Міністр освіти і науки, представник партії «Народний 
фронт» Лілія Гриневич повідомила про суттєві зміни сис-
теми складання зовнішнього незалежного оцінювання 
(ЗНО) для випускників шкіл – стане більше обов’язкових 
предметів, а тестування з української мови та математики 

матимуть 2 рівні складності. «Ми запроваджуємо з 2021 року дворівневий іспит з української 
мови: це буде базовий рівень – українська мова як державна – і поглиблене вивчення – укра-
їнська мова і література. Також з 2021-го ми плануємо запровадити обов’язкову ДПА з ма-
тематики з формі ЗНО. Воно також буде дворівневе, тобто буде легший і складніший рівень, 
залежно від потреб вступника», – пояснила Лілія Гриневич. Вона додала, що математика 
відіграє особливе значення у когнітивному розвитку дітей, тому її вивчення є надзвичайно 
важливим. «Базові навички з математики необхідні кожній людині – вона розвиває логічне 
та абстрактне мислення. А це навички, які потрібні усім людям, і дедалі більше країн роблять 
зовнішній іспит з математики обов’язковим для всіх дітей після завершення школи», – від-
значила міністр. Третім обов’язковим предметом буде історія України або англійська мова на 
вибір. «Тобто ми зараз серйозно готуємося до посилення з 2021 року як вивчення математи-
ки, так і англійської мови. Ці предмети є надзвичайно важливими для людини, яка хоче бути 
конкурентною в сучасному світі», – зауважила Лілія Гриневич.

Лілія ГРИНЕВИЧ:  
З 2021 року ЗНО з математики 
буде обов’язковим для складання 
випускниками шкіл

Ухвалення Верховною Радою постанови про проведення у Ки-
єві в травні 2020 року Парламентської асамблеї НАТО є гарною 
відповіддю холуям Кремля, котрі вважають, ніби Україна має існувати лише в складі Російської 
імперії. «Ні для кого не є секретом, що якби станом на 2014 рік Україна була членом НАТО, 
зараз би українські чоловіки, жінки й діти не гинули на Донбасі, ми не мали б мавпячого рефе-
рендуму в Криму, не мали б репресій проти наших братів – кримських татар, і ще багато чого», 
– зазначив народний депутат фракції «Народний фронт» Юрій Береза. Він назвав історичним 
шансом можливість прийняття Верховною Радою рішення провести в Києві Парламентську 
асамблею Альянсу. «Наша парламентська делегація зробила все, щоб цей захід все ж таки 
відбувся в Україні. Проведення асамблеї в Києві – один із самих основних показників того, 
наскільки Альянс може й хоче співпрацювати з країною, яка бажає стати його учасником», 
– наголосив представник «Народного фронту». Постанову про проведення Парламентської 
асамблеї НАТО в Києві в травні 2020 року підтримали 235 народних депутатів.

Юрій БЕРЕЗА:  
Ухвалення постанови про проведення  
у Києві Парламентської асамблеї НАТО 
в 2020 році – гарна відповідь Кремлю



За весь час реалізації ініціативи  
#ЧужихДітейНеБуває Міністерство юс-
тиції стягнуло на користь українських 
дітей 6,1 млрд грн боргів зі сплати алі-
ментів. Тільки з початку цього року най-
менші українці отримали 1,5 млрд грн 
заборгованих коштів. «Для прикладу, 
якщо у 2017 році було стягнуто 2,4 млрд 
грн аліментів, то за минулий рік, коли ми 
почали кампанію #ЧужихДітейНеБуває і 
вжили заходи стимулювання недобросо-
вісних батьків, вдалося стягнути майже 
вдвічі більше – 4,6 млрд грн», – наголо-
сив міністр юстиції, представник партії 
«Народний фронт» Павло Петренко. Він 
підкреслив, що серед найбільш дієвих 
заходів впливу на боржників – обмеження у виїзді за кордон, керуванні транспортними 
засобами, користуванні зброєю та полюванні, а також суспільно корисні роботи для 
тих неплатників, котрі ховають свої реальні доходи. «130 тисяч аліментників мають весь 
комплекс заборон – вони не можуть покидати Україну, керувати автомобілями, полю-
вати й користуватися зброєю. Близько 40 тисяч рішень винесли виконавці про направ-
лення злісних неплатників на суспільно корисні роботи, оплата за які йде на погашення 
боргу перед дитиною», – додав Міністр юстиції. За його словами, не останню роль в 
успіху кампанії відіграло відкриття списку боржників, до якого потрапили багато осіб, 
в тому числі й публічних, які завдяки осуду громадськості розрахувалися з боргами. 
Велика заслуга також у тому, що державі нарешті вдалося привернути увагу суспіль-
ства до цієї проблеми і забезпечити нульову толерантність до цього явища. «Весь цей 
комплекс заходів дав результат. Це приклад того, яким чином держава може захищати 
права людини. А в цьому випадку йдеться про найбільш незахищених наших громадян 
– дітей», – заявив Павло Петренко.

Павло ПЕТРЕНКО:  
Мін’юст повернув дітям 6,1 млрд грн  
боргів зі сплати аліментів
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