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Фракція «Народний фронт» ініціювала збір 150 підписів народ-
них депутатів України для внесення змін в Конституцію. «Члени 
нашої фракції вже підписались у цих підписних листах. Ми за-
кликаємо усіх народних депутатів – долучайтеся до цієї ініціати-
ви і починаємо публічне прозоре обговорення змін до Конститу-
ції»,  – зазначив керівник фракції Максим Бурбак. Він нагадав, що 
«Народний фронт» уже третій рік поспіль закликає розпочати пу-
блічне обговорення змін до Конституції. «Ми говоримо не про не-
значні зміни, а про цілісний документ, який відповідатиме сучасним викликам, що постали перед 
нашою державою. Насамперед, йдеться про виконання  волі  українського народу – закріплення 
в Конституції мети членства в НАТО і Євросоюзі», – наголосив керівник фракції. Окрім того лідер 
«Народного фронту» Арсеній Яценюк, як ініціатор цих змін, виступив з пропозицією конституцій-
них новацій, які дозволять нарешті чітко розподілити повноваження центральних органів влади 
та підвищити ефективність державного управління в Україні, нагадав Максим Бурбак.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ПОЧАВ  
ЗБІР ПІДПИСІВ ЗА ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО КОНСТИТУЦІЇ

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому другий 
пакет законопроектів, розроблений в рамках ініціативи Міністер-
ства юстиції #ЧужихДітейНеБуває. Передбачається посилення від-
повідальності неплатників аліментів, збільшення мінімального рів-
ня фінансової підтримки дітей, які проживають в неповних сім’ях, 
та запровадження пільг і стимулів для батьків, які сумлінно вико-

нують свій обов’язок. «Це перемога всієї держави, адже сьогоднішні малюки в майбутньому 
розбудовуватимуть нашу країну. Лише щасливі діти можуть побудувати щасливе успішне сус-
пільство», – наголосив міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. 
Він зауважив, що прийняті законопроекти не лише посилюють відповідальність неплатників алі-
ментів, а й гарантують гідне фінансове утримання дітей, які проживають в неповних сім’ях. «До 
прийняття другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває мінімальна сума аліментів становила 
близько 900 гривень. Нікому не треба пояснювати, що за ці гроші навіть прогодувати дитину не-
можливо, не кажучи про купівлю книжок, іграшок, одягу, оплату розвиваючих курсів чи гуртків. 
Ми змінили цю ситуацію», – зазначив очільник Мін’юсту. Ухвалені закони також запроваджують 
систему мотивації батьків, які сумлінно виконують свої обов’язки та вкладають кошти у розви-
ток власних дітей. Для таких батьків, зокрема, передбачені податкові пільги та інші преференції.

Верховна Рада прийняла другий пакет законів 
#ЧужихДітейНеБуває
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Верховна Рада ухвалила законопроект щодо запровадження 
механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контроль-
них процедур при переміщенні товарів через митний кордон 
України. «Закон передбачає, що всі документи, які раніше по-
трібно було подавати у паперовому вигляді, тепер будуть по-
даватися виключно в режимі «єдиного  вікна». Ми спрощуємо 
митні формальності. Функції радіологічного контролю ми пере-
даємо Державній прикордонній службі України. Ми спрощуємо митні процедури», – пояснив 
член профільного комітету, співавтор проекту Олег Кришин. За його словами, однією з клю-
чових норм закону є заборона органу доходів і зборів вимагати від імпортера/експортера у 
паперовому вигляді ті документи, які будуть подані в «єдиному вікні». Внаслідок реалізації 
закону очікується зокрема покращення експортного потенціалу України, зменшення витрат 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що експортують товари з України та  підвищення 
позиції країни в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

Парламент підтримав законопроект 
співавторства «Народного фронту»  
щодо запровадження «єдиного вікна» 
на митниці

За пропозицією міністра освіти і науки, представника 
партії «Народний фронт» Лілії Гриневич Уряд ухвалив рі-
шення щодо створення Національного фонду досліджень, 
що вже з 2019 року має розпочати грантову підтримку на-
укових досліджень та розробок. «В Україні досі не існува-
ло інституції, яка могла б надавати гранти на дослідження 
і розробки на умовах відкритих конкурсів і незалежно від 
відомчих ознак. Така штучна сегментація наукової сфери 

обмежує не лише наукову конкуренцію, але й можливості міжвідомчої кооперації. Адже МОН, 
наприклад, не має права фінансувати діяльність установ НАН, так само як і НАН не має мож-
ливості спрямовувати передбачені на її діяльність кошти до університетів», – зазначила мі-
ністр. Вона підкреслила, що в усіх розвинених країнах існують грантові інституції, завданням 
яких є підтримка на грантовій основі проектів найкращих досліджень і розробок на умовах 
відкритих конкурсних відборів. Ухваленим рішенням передбачається, що діяльність Фонду 
спрямовуватиметься безпосередньо Кабінетом Міністрів України. Кошти Фонду формувати-
муться за рахунок коштів державного бюджету, добровільних внесків, зокрема й іноземних 
донорів, а також інших не заборонених законодавством коштів. «Фонд розподілятиме кошти 
шляхом надання індивідуальних, колективних та інституційних грантів. Це означає, що систе-
ма грантової підтримки буде гнучкою та даватиме більше можливостей для усіх українських 
науковців», –  пояснила Лілія Гриневич.

В УКРАЇНІ СТВОРЕНО  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ, 
ЯКИЙ ДАВАТИМЕ ГРАНТИ НА НАУКУ 
З 2019 РОКУ



Верховна Рада ухвалила постанову 
про збереження історико-культурної 
спадщини на Поштовій площі у місті 
Києві, ініційовану зокрема представ-
никами «Народного фронту» Мико-
лою Княжицьким та Віктором Єлен-
ським. «Це унікальне місце, збереження якого вимагають кияни. Українські архітектори, історики, 
громадські діячі неодноразово зверталися і до Верховної Ради, і до органів місцевого самовряду-
вання з проханням та вимогою створити на цьому місці музей древнього Києва», - наголосив Ми-
кола Княжицький. «Ті артефакти, які були знайдені, справді унікальні для нашого часу. І створення 
національного музею, який би став прикрасою і Києва, і Європи, і всього світу, де школярі мали 
б змогу вивчати основу нашої державності, у цьому місці точно було б набагато потрібніше, ніж 
побудова чергового офісно-розважального центру», - наголосив народний депутат. Парламент 
рекомендував Уряду занести відповідну ділянку до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України за категорією пам’ятки національного значення, а київській міській владі вжити вичерп-
них заходів для інформування громадськості щодо музеєфікації об’єкту культурної спадщини та 
широкого обговорення подальших кроків з метою зменшення соціальної напруги.

РАДА ПІДТРИМАЛА 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ 
У КИЄВІ

Верховна Рада підтримала за основу проект закону про мора-
торій на підняття тарифів з доставки україномовних друкованих 
видань на території України та періодичних регіональних і місце-
вих видань на підконтрольній Україні території Донецької і Луган-
ської областей. Заступник керівника фракції «Народний фронт», 
співавтор законопроекту Вікторія Сюмар заявила, що ухвалення 
цього закону є вкрай важливим, тому що сьогодні для багатьох 
громадян в сільській місцевості, особливо на території Донецької 

та Луганської областей, україномовні друковані видання є чи не єдиним джерелом актуальної інфор-
мації про стан речей в країні. «Цим людям треба допомагати, щоб вони бачили українську позицію. А 
дуже часто там розбомблено все, і вони можуть тільки газети читати. Тому сьогодні вкрай важливо 
зробити цей крок назустріч україномовним виданням і всій українській друкованій пресі і, звичайно, 
друкованій пресі Донбасу - дати українцям читати українське слово», - заявила вона. Також за ос-
нову ухвалено законопроект, який передбачає встановлення окремих тарифів та створення спри-
ятливих умов щодо доступу до української друкованої періодики жителям підконтрольних Україні 
територій Донецької та Луганської областей за рахунок встановлення мінімальної оплати.

Парламент зробив крок  
на підтримку україномовних 
друкованих видань
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Міністр екології та природних ресурсів, представник партії «Народний фронт» Остап Семерак 
та група активістів Save Dnipro презентували перший в Україні екологічний бот SaveEcoBot, який 
агрегує ряд екологічних даних, зокрема, екологічні дані із будь-якої області України про конкретне 
підприємство. Програма дозволяє в режимі реального часу отримувати інформацію про оновлен-
ня записів у Єдиному реєстрі  ОВД, куди надходять дані від суб’єктів господарювання про наміри 
здійснювати планову діяльність (будівництво, реконструкція тощо). Крім того, екобот моніторить 
оновлення даних про дозволи на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарни-
ми джерелами підприємств-забруднювачів 1, 2 та 3 груп,  спеціальні дозволи на користування 
надрами та водокористування, а також інформацію про ліцензії на поводження з небезпечними 
відходами і дані щодо суб’єктів господарювання із податковим боргом. «Екологічний бот – це при-
клад синергії органів влади і громадської ініціативи. Раніше ці реєстри були закриті, окрім реєстру 
ОВД. Він запрацював півроку тому. Тобто у громадськості не було можливості отримувати необ-
хідну інформацію. Зараз Мінприроди активно працює з відкриттям усіх даних. Це один із головних 
наших пріоритетів.  Ми розраховуємо, що екобот стане помічником у цій історії», – зазначив Остап 
Семерак. На цьому етапі SaveEcoBot працює в Telegram і найближчим часом буде доступний в 
усіх інших популярних месенджерах — Facebook Messenger, Skype та Viber.

В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮВАВ ПЕРШИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ БОТ, 
ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ  ОТРИМУВАТИ ЕКОДАНІ  ЧЕРЕЗ МЕСЕНДЖЕР
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