
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник 1-14 січня

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк – 
перший у рейтингу з виконання обіцянок, оприлюдне-
ному суспільно-політичним порталом «Слово і діло». 
За підрахунками «Слово і діло», на момент відставки 
з посади Прем’єр-міністра в квітні 2016 року Арсе-
ній Яценюк встиг реалізувати 61% обіцяного, тобто 
229 обіцянок. На другому місці – нинішній Глава уря-
ду Володимир Гройсман, який виконав 49% обіцянок. 
Третю сходинку розділили народний депутат Юлія 
Тимошенко та міський голова Львова Андрій Садовий 
– 40% виконаних обіцянок. Президент України Петро 
Порошенко посів четверте місце в рейтингу, виконав-
ши 39% обіцяного.

Арсеній Яценюк – лідер 
з виконаних обіцянок 
серед політиків

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один 
із лідерів партії «Народний фронт» Олександр Турчинов провів 
засідання Національного координаційного центру кібербезпе-
ки, де наголосив, що розвиток ринку криптовалют не може за-
лишатися поза увагою Української держави. За словами Олек-
сандра Турчинова, правовий вакуум на ринку криптовалют 
через відсутність законодавчої та нормативної бази «створює 
загрози для економіки та безпеки держави». Рішенням Націо-
нального координаційного центру кібербезпеки було доручено 
відповідним органам влади напрацювати нормативно-правові 
пропозицій щодо регулювання цього питання.

Олександр Турчинов: 
Ринок криптовалют не може 
залишатися поза увагою держави
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За попередніми підрахунками Міністерства осві-
ти і науки очікувана середня зарплата шкільного 
вчителя у січні 2018 року має скласти 7 600 гри-
вень. «На засіданні Уряду прийнято 2 постанови, 
що врегульовують збільшення заробітних плат для 
вчителів. Зокрема, ми збільшили граничний розмір 
надбавки для вчителів до 30%», – повідомила мі-
ністр освіти і науки, представник партії «Народний 
фронт» Лілія Гриневич. Так, розміри максимальної 
надбавки педагогічним працівникам зростають від 
20% до 30%. Також встановлено нижню межу та-
кої надбавки – не менш як 5%. Не менше 20% надбавки мають отримувати: учителі шкіл, в 
яких навчання в початкових класах здійснюється за стандартами Нової української школи; 
вчителі української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин. З 1 ве-
ресня 2018 року збільшення зарплати обов‘язково має бути поширено не лише на педагогів, 
що отримують зарплату за кошти державного бюджету, а й усіх педагогів, зокрема тих, що 
отримують зарплату з місцевих бюджетів – вихователі дитсадків, майстри у професійно-тех-
нічних навчальних закладах та інші.

Вже в січні вчителі отримають 
більшу на 25% зарплату

Керівник фракції «Народний фронт», депутат-мажо-
ритарник від Чернівецької області Максим Бурбак на-
голошує, що успішна діяльність Чернівецького аеро-
порту за 2017 рік – це підтвердження змін та розвитку 
країни. «Три роки нашої з Миколою Федоруком напо-
легливої роботи з місцевою владою, керівництвом ае-
ропорту та завдяки колосальній підтримці коаліційного 
Уряду, ми отримали позитивний результат. Аеропорт 
успішно працює і вдосконалюється. Це як нагорода 
за тривалу та наполегливу роботу», – зазначив Мак-
сим Бурбак. Він наголосив, що робота аеропорту – це 
збільшення надходжень в бюджет міста, це забезпе-
чення роботою  понад 150 працівників, це підвищення 

туристичної привабливості області.  Чернівецький аеропорт за 2017 рік прийняв майже 47,9 
тисяч пасажирів, це втричі перевищує історичний максимум, який був зафіксований у 2013 
році. Тоді аеропорт обслужив 16 тисяч пасажирів. Для порівняння, у 2016 році аеропортом 
скористались лише  12 673 пасажирів.

Успіхи Чернівецького аеропорту – 
це підтвердження змін 
та розвитку економіки
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За пропозицією міністра інфраструктури, пред-
ставника партії «Народний фронт» Володимира 
Омеляна Уряд знизив ставки портових зборів: ко-
рабельного, канального, маякового, санітарного, 
якірного, причального та адміністративного на 20%, 
починаючи з 1 січня 2018 року. «Ми обіцяли – і ми 
зробили. Ми розраховуємо на комплексний ефект 
від впровадження такого рішення: здешевлення 
логістики, збільшення обсягів перевалки вантажів 
українськими портами, підвищення їх конкурен-
тоздатності, і як наслідок – повноцінне включення 
України до міжнародних транспортних коридорів, 
розвиток Нового Шовкового Шляху», – зазначив 
Володимир Омелян. Міністр підкреслив, що зни-
ження ставок портових зборів є першим кроком, 
але не останнім: «Ця перемога є важливою, але ра-
зом з тим – проміжною. Ми будемо знижувати збо-
ри і надалі».

З 1 січня знижено ставки 
портових зборів на 20%


