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«Україна – друга країна серед членів НАТО та партнерів за витратами на оборону в співвід-
ношенні до ВВП. За цим критерієм ми вже можемо бути членами НАТО», – сказав лідер партії 
«Народний фронт» Арсеній Яценюк під час дискусії Київського Безпекового Форуму: «Що вар-
то очікувати від Саміту НАТО 2018 року?». У дискусії, організованій Фондом «Відкрий Україну», 
також взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович, Над-
звичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, Голова Представництва НАТО 
в Україні Александер Вінніков. Арсеній Яценюк нагадав, що у 2008 році під листом-зверненням 
до Північноатлантичного Альянсу щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО стояв 
його підпис як голови Верховної Ради, разом із тодішнім президентом і прем’єр-міністром: «Тоді 
Україна не отримала план дій щодо членства в НАТО. Але світ в результаті цього отримав ро-
сійську військову агресію проти Грузії і України». «Немає сумнівів, що більшість народу України 
сьогодні виступає за членство і в Європейському Союзі, і в Північноатлантичному альянсі. Для 
нас це питання виживання, а для світу – це питання існування того світу, який був влаштований 
після Другої світової війни», – підкреслив лідер «Народного фронту». «Єдність Альянсу і член-
ство України в Альянсі тільки посилить світову систему безпеки, адже НАТО є сьогодні єдиною 
системою безпеки, яка ґрунтується не тільки на військовому альянсі і не стільки на військовому 
альянсі, а на спільних цінностях і єдності демократичного світу», – наголосив Арсеній Яценюк.
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Кабінет Міністрів затвердив постанову про дер-
жавне замовлення на підготовку фахівців, науко-
вих, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 
у 2018 році. «Для наших закладів було збільшено 
державне замовлення для підготовки вчителів – з 
17,0% у держзамовленні 2017-го до 17,6% в 2018 
році, за галуззю знань «Аграрні науки та продо-

вольство» – з 6,7% у 2017-му до 6,9% в 2018 році, за галуззю знань «Інформаційні технології» 
– з 12,0% до 12,1%. В абсолютних величинах ми можемо говорити про подальше збільшен-
ня замовлення для природничих наук – на 2,4% порівняно з минулим роком, математики та 
статистики – на 4,4%, удвічі збільшено обсяг держзамовлення на спеціальність «Матеріа-
лознавство», – повідомила міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія 
Гриневич. Водночас при зростанні замовлення на необхідних державі фахівців, зменшується 
замовлення на так звані кон’юнктурні спеціальності, які популярні серед вступників, але не 
мають гострої потреби на ринку праці. «Приблизно на 5% було зменшено замовлення за спе-
ціальністю «Право» на денній формі навчання. При цьому 2018-го держава взагалі не виділя-
тиме кошти для підготовки юристів на заочній формі навчання», – пояснила Лілія Гриневич.

Лілія ГРИНЕВИЧ: 
Цьогоріч збільшено  
держзамовлення вчителів,  
фахівців з ІТ та аграрних наук

VIII сесія Верховної Ради була досить продуктивна, і го-
ловним здобутком цієї сесії було ухвалення важливих без-
пекових законів. «Ц і 6 місяців були для українського пар-
ламенту напруженими, але продуктивними. І як би хтось не 
пророкував політичні кризи чи позачергові вибори – парла-
мент працює, і приймає важливі закони. Ми продовжуємо 
курс небувалих позитивних перетворень в країні. Найголов-
ніше – ми ухвалили важливі безпекові закони», – наголосив 
керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Він на-
гадав також про прийнятий закон про тимчасово окуповані 
території, який визначає дату початку збройної агресії Росії, 
факт окупації Криму і Донбасу, а відтак – передбачає політичну і матеріальну відповідальність 
Москви за злочини проти України та українців. «На цій сесії ухвалено закон про національну 
безпеку. Ми ще раз підтвердили перед нашими західними партнерами, що неухильно викону-
ємо свої домовленості з НАТО. Наше прагнення – набуття членства в Альянсі – підсилюється 
конкретними справами», – підкреслив керівник фракції «Народний фронт».

Максим БУРБАК: 
Головний здобуток 8-ї сесії ВРУ – 
ухвалення важливих безпекових законів



Верховна Рада ухвалила законопроект авторства члена фрак-
ції «Народний фронт» Михайла Бондара про внесення змін до 
державного бюджету на 2018 рік щодо належного фінансово-
го забезпечення державного сектору вугільної галузі. Законом 

збільшує на 1,4 млрд. грн. дотації для шахтарів на розвиток, закупівлю обладнання і модер-
нізацію виробництва. Крім того, кошти мають піти на покриття заборгованості із зарплат. 
Ухвалений закон має підтримати належне функціонування вугледобувних підприємств та за-
безпечення теплових станцій України енергетичними ресурсами у вигляді вугільної продукції 
за рахунок власних видобутих корисних копалин.

Рада ухвалила закон депутата НФ 
про виплату боргів шахтарям

Завдяки наполяганню керівника фракції «Народний фронт» Макси-
ма Бурбака люди з інвалідністю, які є одночасно учасниками АТО та 
внутрішньо переміщеними особами (АТО – ВПО), отримають компен-
сацію на житло. «Бюджетний комітет прийняв рішення щодо виділення 
коштів на купівлю 49 квартир для учасників АТО – внутрішніх пере-
селенців по областям України. Ця категорія осіб була донедавна не 
врахована в бюджетних програмах. Але тепер завдяки наполяганню 
і моєму, і нашого комітету, і відстоюванні їх (учасників АТО – ВПО) інтересів перед Урядом 
ці люди отримають компенсацію на житло», – наголосив Максим Бурбак. Відповідна робота 
тривала понад рік і врешті принесла позитивний результат.

У присутності міністра інфраструктури, представника партії «Народний 
фронт» Володимира Омеляна Украерорух та Європейська агенція з без-
пеки польотів (EASA) підписали контракт щодо сертифікації Украероруху 
відповідно до норм Європейського Союзу. Сертифікація Украероруху іні-
ційована Словацькою стороною в контексті створення умов для викори-
стання повітряного простору Словацької Республіки при виконання опе-
рацій на аеродромі «Ужгород», а також визнання Украероруху провайдером аеронавігаційних 
послуг на території Словацької Республіки. «Питання відновлення повноцінної роботи аеропорту 
«Ужгород» є пріоритетним для міністерства. Сьогодні Украерорух і EASA підписали контракт, 
який сприятиме виконанню умов і міжнародних вимог для польотів до аеропорту м.Ужгород. Ми 
працюємо над відновленням повноцінної роботи аеропорту «Ужгород» до кінця року», – наголо-
сив Володимир Омелян. Європейська агенція з безпеки польотів є агентством Європейського 
Союзу із регуляторними та виконавчими задачами у сфері цивільної авіаційної безпеки.

Учасники бойових дій – внутрішньо переміщені 
особи отримають кошти на житло

Володимир ОМЕЛЯН: 
Ми працюємо над відновленням повноцінної роботи 
аеропорту «Ужгород» до кінця року
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