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Лідер партії «Народний 
фронт» Арсеній Яценюк ра-
зом з Міністром юстиції Пав-
лом Петренком взяли участь 
у відкритті Міжрегіонального 
правового клубу в Києві, ство-
реного Міністерством юстиції в 
рамках розвитку системи бе-
зоплатної правової допомоги  
та проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 
Арсеній Яценюк нагадав, що 
перший центр правової допо-
моги був відкритий 1 липня 
2015 року: «За 3,5 роки їх в Україні уже 550». «Відкриття  центрів безоплатної правової допо-
моги, – це серйозний крок до того, щоб Україна не просто називалася державою, де панує 
верховенство права, а щоб громадяни країни знали, як це право їх захищає», – сказав він. 
Арсеній Яценюк підкреслив, що в середньому 500 громадян на рік отримують виправдальні ви-
роки завдяки роботі адвокатів центрів БПД: «Це ті люди, які не могли найняти адвокатів. Якби 
не було центрів безоплатної правової допомоги і не було адвоката, наданого цим центром, ці 
люди незаконно були би ув’язнені. І це не цифри – це доля кожної людини». Арсеній Яценюк на-
голосив, що робота таких центрів – це ще й виконання соціальної функції держави. Отримати 
безоплатну правову допомогу та послуги адвоката можуть соціально незахищені громадяни 
України: «Це малозабезпечені, інваліди, пенсіонери. І це в тому числі відповідальність держави 
– забезпечити безоплатну допомогу для тих, хто на неї не має коштів. Так само, наприклад, як 
держава забезпечує субсидіями тих, в кого не вистачає доходу для оплати житлово-комуналь-
них послуг». Він висловив вдячність урядам Сполучених Штатів Америки і Канади за допомогу 
в створенні центрів безоплатної правової допомоги. Міністр юстиції України Павло Петренко 
наголосив, що Міжрегіональні правові клуби мають стати центрами знаходження інноваційних 
рішень, «які приведуть до основного – до поновлення справедливості в нашій країні». «Наше 
завдання – щоб в Україні закон і справедливість були однакові для кожного, незалежно від його 
соціального стану, майнового статусу чи можливостей. І саме до цього ми рухаємося через 
розбудову системи безоплатної правової допомоги, яка без перебільшень є однією з найкра-
щих в Європі», – підкреслив він.

Арсеній ЯЦЕНЮК:
За три роки в Україні відкрито 550 центрів  
безоплатної правової допомоги. Громадяни мають знати, 
що їх захищають



Вимоги «Народного фронту» були враховані в проекті 
Держбюджету на 2019 рік, який був прийнятий Верхов-
ною Радою у першому читанні. «Ті традиції, які були за-
початковані Урядом Арсенія Яценюка стосовно фінансу-
вання безпеки і оборони України на рівні не менше 5% 

ВВП –  продовжуються. Понад 200 млрд грн на заходи з безпеки і оборони. Передбачається 
суттєве збільшення зарплатні нашим військовослужбовцям, працівникам ДСНС, прикор-
донникам, працівникам Міграційної служби, правоохоронцям», – зазначив керівник фрак-
ції «Народний фронт» Максим Бурбак. Бюджетом передбачається підтримка і продовження 
реформ освіти, охорони здоров’я, реформи децентралізації. Суттєво збільшується інфра-
структурна субвенція об’єднаним територіальним громадам – це дуже важливо, адже уряд 
повинен підтримувати ОТГ і громади, які наважилися піти на об’єднання. 

Верховна Рада з ініціативи депутатів 
«Народного фронту» ухвалила закон  
про перейменування російської церкви  
в Україні
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Фракція «Народний фронт» ініціює ство-
рення тимчасової слідчої комісії парламен-
ту для розслідування фактів втручання у 
виборчий, політичний процес та інформа-
ційний простір України Російською Феде-
рацією та громадянами України, пов’язаними з владою держави-агресора, зокрема Медведчуком. 
«Ми вимагаємо створення цієї комісії. Я надіслав листи до всіх голів фракцій і чекаю ваші пропозиції 
щодо представників до цієї комісії. Це буде показово, хто тут за незалежність України, а хто є при-
хильниками Путіна і його прокремлівських сил», – зауважив керівник фракції «Народний фронт» 
Максим Бурбак. Він нагадав, що «Народний фронт» неодноразово звертався до СБУ, Генеральної 
прокуратури та інших правоохоронних органів, щоб вони розслідували діяльність Медведчука в 
Україні: «Жодної реакції немає. Жодного порушення кримінальних справ, жодних розслідувань!». 
«Він користується покровительством не лише свого кума Путіна в Росії, прикро, що й української 
влади», – додав керівник фракції НФ. «Медведчук має відношення до контрабандного бізнесу на-
фтопродуктів в Україні. Це людина, яка впливає на телеканали «112 Україна» та News One, які від-
верто ретранслюють кремлівські темники, а прикриваються поняттям свободи слова. Медведчук 
– це людина,  яка формує прокремлівські політичні партії в Україні, які будуть іти на вибори наступ-
ного року, у парламент, і які спокійно тут сидять», – наголосив Максим Бурбак.

«Народний фронт»  
ініціює створення ТСК  
із розслідування 
втручання Росії у вибори  
в Україні



«Ми системно працюємо над посиленням берегової 
оборони Чорного і Азовського узбережжя. З цією метою 
будуть залучені нові та модернізовані ракетні комплекси. 
Це дозволить нам не тільки ефективно протидіяти будь-

яким десантним операціям, але й знищити будь-який корабель, що загрожує нашій краї-
ні на відстані 300 кілометрів, навіть коли він розташований у порту базування. Ми повинні 
довести всьому світу, що Україна не втратила своїх позицій в Азовському морі, і це море, 
де діє міжнародне право, і можуть перебувати як українські, так й іноземні кораблі», – за-
значив Секретар РНБО України, один з лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов в 
інтерв’ю BBC-Україна. Він також заявив, що українські військові кораблі і надалі проходи-
тимуть Керченською протокою. «Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, 
то Росія фактично виконає своє завдання із захоплення Азовського моря, пред’явить світу 
самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Кри-
му», – зазначив він. Турчинов повідомив, що Україна пропонує і зарубіжним партнерам взяти 
участь у проході з українських чорноморських портів до українських портів на Азовському 
узбережжі. «Будемо запрошувати представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, 
щоб вони були присутні на наших кораблях, для того, щоб довести всьому світу, що Україна 
та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил. У нас немає альтернативи 
таким діям», – підсумував Секретар РНБО України.

Олександр Турчинов:  
Агресія Росії не зупинить плани України 
щодо створення корабельно-катерного 
угрупування ВМС у Азовському морі
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Партія «Народний фронт» на виборах об’єднаних територіальних громад, які відбулися 23 
грудня 2018 року, отримає представництво у більшості областей України. Місцевими органі-
заціями Політичної партії «Народний фронт» було висунуто 247 кандидатів до складу рад 34 
ОТГ, а також кандидатів на посади селищних і міських голів. За попереднім підрахунком голо-
сів, партія отримала представництво у Миронівській міській раді (Київська обл.), Чуднівській 
міськраді (Житомирська обл.), Монастириській міськраді (Тернопільська обл.), Хотинській 
міськраді (Чернівецька обл.). Також представники «Народного фронту» були обрані до се-
лищних рад в Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Крім того, кандидати від 
партії пройшли до сільських рад Рівненської, Черкаської та Чернівецької областей. Найкра-
щий результат партія продемонструвала у Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській 
областях. Так, за попереднім підрахунком голосів, на виборах до Чагорської сільської ради 
Чернівецької області кандидати від «Народного фронту» отримали 10 мандатів (38,46% від 
складу ради), до Вигодської селищної ради Івано-Франківської області – 6 мандатів (23,08% 
від складу ради), до Корнинської сільської ради Рівненської області – 6 мандатів (23,08% від 
складу ради).

«Народний фронт» на виборах до ОТГ  
отримав представництво у більшості областей
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З 1 січня  2019 року зарплата науково-педагогічних працівників 
зросте на 20%. За ініціативою Міністра освіти і науки, представ-
ника партії «Народний фронт» Лілії Гриневич відповідну було при-
йнято Кабінетом Міністрів. «За останні 2 роки ми суттєво підви-
щили зарплати педагогам – вчителям, вихователям у дитсадках. 
Однак жодне із цих підвищень не стосувалося викладачів – нау-
ково-педагогічних працівників, які працюють у наших універси-

тетах. Цьогоріч саме вони отримають найбільше збільшення заробітної плати – на 20%», – зазначи-
ла міністр. Вона наголосила, що навіть попри війну та складну економічну ситуацію країна мусить 
інвестувати у вчителів, вихователів та викладачів. «Збереження та розвиток нашого людського та 
інтелектуального потенціалу – пріоритет для уряду, і ми це демонструємо реальними рішеннями», 
–  наголосила  Лілія Гриневич.

З січня 2019 року зарплата  
викладачів вишів підвищиться на 20%

21 грудня в Україну прибули перші два верто-
льоти Airbus Н225 Super Puma в рамках Єди-
ної системи авіаційної безпеки та цивільного 
захисту МВС. Один з них передали підрозді-

лам Державної служби з надзвичайних ситуацій, інший – Національної гвардії України. Міністр 
внутрішніх справ України, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков зазначив, що 
це лише перші «ластівки» Української системи авіаційної безпеки і до кінця 2021 року їх буде 
55. «160 днів тому, 14 липня, на День взяття Бастилії, у головне державне свято Французької 
республіки ми підписали з французькою стороною безпрецедентний за масштабом контракт 
на закупівлю Україною 55 гвинтокрилів фірми Airbus Helikopters для Міністерства внутрішніх 
справ України. Сьогодні, у найкоротший день року, ми зустрічаємо перших великих «ластівок». 
Ці багатоцільові потужні красені Airbus Helikopters Super Puma дають старт практичному ета-
пу створення Української системи авіаційний безпеки. Державна служба надзвичайних ситу-
ацій та Національна гвардія України стали потужнішими на 11 тонн кожна», –  сказав Арсен 
Аваков. Міністр розповів, що у найближчі 3 роки підрозділи ДСНС отримають 21 гвинтокрил 
Н225 Super Puma, 10 – Н145 і 24 гвинтокрила Н125. «Транспортування хворих, розвідка зон 
надзвичайних ситуацій, гасіння масштабних пожеж стануть можливими для Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій. Охорона та моніторинг кордону – для Державної прикордонної 
служби. Виконання спеціальних поліцейських функцій та розшук злочинців – для Нацполіції. 
Транспортування бійців і техніки, розвідка та виконання спеціальних операцій – для Національ-
ної гвардії», – зазначив очільник міністерства. Арсен Аваков подякував керівництву країни та 
французьким партнерам за підтримку та всебічну допомогу.

В Україні запущено  
Єдину систему авіабезпеки 
МВС – для рятувальників та 
гвардійців прибули перші 
вертольоти



Міністр інфраструктури, 
представник партії «Народний 
фронт» Володимир Омелян 
наголошує, що з кожним ро-
ком в Україні буде більше якіс-
них автодоріг і контролю за 
ними. «Протягом 2014−2018 
років нами відновлено 7342 
км автошляхів. Це як дорога з 

Києва до Нью-Йорку. З них 3800 км – за 2018 рік. Це більше, ніж дорога Київ − Мадрид. Най-
більше фінансування дорожньої галузі – у 2018 році, коли розпочав роботу Дорожній фонд», − 
заявив Володимир Омелян. Очільник міністерства наголосив, що у 2018 році виділено не тільки 
рекордні кошти на будівництво та відновлення автошляхів, а й застосовано новітній комплек-
сний підхід до контролю якості ремонтно-будівельних робіт. «З Дорожнього фонду виділено 
23,8 млрд на дороги державного значення, 11,5  млрд – на дороги місцевого значення. Україна 
вперше виділяє таке значне фінансування і вперше залучає масштабний громадський контроль 
якості робіт та контроль відповідності документації фактично виконаним роботам. Безпреце-
дентний моніторинг доріг проведено у вересні−листопаді 2018 року», – зазначив він.

Володимир Омелян:  
Протягом 2014-2018 рр. нами відновлено 7 342 км автошляхів

Кабінет Міністрів розглянув та схвалив запропоновані 
Мінприроди зміни до законодавства щодо захисту тварин 
від жорстокого поводження. «Уряд підтримав наш законо-
проект, який врегульовує ряд  питань щодо захисту тварин 
від жорстокого поводження. Зокрема, і заборону використання диких тварин у цирках із 
перехідним періодом 5 років», – повідомив міністр екології та природних ресурсів, пред-
ставник партії «Народний фронт» Остап Семерак. Він зазначив, що цей час знадобить-
ся для вироблення механізму передачі диких тварин до природно-заповідного фонду та 
визначення місць подальшого  проживання  тварин. Офіційно виступи диких тварин у 
цирках заборонені у таких країнах як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Латвія, 
Голландія, Румунія, Словенія, Фінляндія, Швеція. У Болівії, Греції, Данії, на Кіпрі та Мальті 
заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин.  В Угорщині та Португалії заборо-
но використання диких тварин в цирках, які включені в Список CITES I.

Остап СЕМЕРАК:  
Ініціатива Мінприроди щодо заборони 
використання диких тварин у цирках  
підтримана Урядом
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