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Олександр Турчинов:
Українські військові повинні
одержати нові види техніки
та зброї
На Гончарівському полігоні Збройних Сил України
за участю Секретаря РНБО України, одного з лідерів
партії «Народний фронт» Олександра Турчинова відбулись випробування нових зразків озброєння та військової техніки, розроблених підприємствами українського ВПК. Зокрема, було представлено та випробувано кулемети, снайперські гвинтівки,
ручні протитанкові гранатомети, міномети, сучасні протитанкові ракетні комплекси та боєприпаси до них. Особливу увагу Секретар РНБО приділив термобаричним боєприпасам, які
фактично відсутні на фронті. За його словами, було продемонстровано ефективне ураження
цілей під час випробувань ручної термобаричної гранати та реактивного піхотного вогнемета. «Військові Збройних Сил України найближчим часом повинні одержати їх на озброєння»,
– наголосив Олександр Турчинов. Перспективним, за його словами, для використання в зоні
проведення АТО є і 60-міліметровий міномет, який здатний точно уражати цілі та не підпадає під заборону Мінських угод. З військової техніки було продемонстровано безпілотний
авіаційний комплекс «Горлиця» та модернізований безпілотний бойовий транспортний засіб
«Фантом-2», оснащений потужною ракетною зброєю, який, як зазначив Олександр Турчинов,
одним своїм виглядом здатний перелякати ворога. За його словами, в умовах продовження
військової агресії для України пріоритетним є питання забезпечення виробництва боєприпасів, зокрема, снарядів крупних калібрів. «Саме для цього передбачене додаткове фінансування, визначене змінами до бюджету поточного року», – додав Секретар РНБО.

Міносвіти й надалі вдосконалюватиме
програмне забезпечення
єдиного освітнього реєстру (ЄДЕБО)
Після закінчення вступної кампанії Міністерство освіти і науки проведе ретельний аналіз всіх проблем, що виникли в
роботі нового програмного забезпечення ЄДЕБО, та зробить
висновки для його вдосконалення. За словами Міністра освіти і науки, представника партії «Народний фронт» Лілії Гриневич, в перші дні у вступників дійсно виникло чимало проблем
з реєстрацією електронних кабінетів. Вони здебільшого були
спричинені розбіжностями персональних даних в документах – пропущені апострофи, чергування «і»/«и», розбіжності в 1 літеру, подані старі назви населених пунктів, перейменованих в межах декомунізації тощо. «Більшість з цих помилок були
оперативно виправлені і останні півтора тижня система працювала в штатному режимі. Однак
тим вступникам, у яких все ж залишилися такі проблеми, з 15 липня було дозволено подавати
документи у паперовій формі», – зазначила Лілія Гриневич. Вона підкреслила, що цього року
вступна кампанія була непростою – як для вступників та ВНЗ, так і для МОН. Довелося в дуже
стислі терміни змінювати програмне забезпечення ЄДЕБО, але це був необхідний крок. Старе
програмне забезпечення не відповідало змінам, які закладені в цьогорічних Умовах прийому.
Підприємець, у власності якого перебувало програмне забезпечення, відмовився співпрацювати з ДП «Інфоресурс» і продовжувати доопрацювання бази у жовтні 2016 року. «Але тепер
програмне забезпечення ЄДЕБО є державною власністю, і це не тільки гарантує безпеку усіх
даних, а й дає можливість постійно працювати над його вдосконаленням, яке точно зможуть
відчути та оцінити вступники наступних років», – наголосила міністр.

Остап Семерак: Ми суттєво збільшили
штрафи за браконьєрство
Оприлюднено спільний наказ Мінприроди та Мінагрополітики
про введення нових штрафів за браконьєрство. Як уточнив Міністр екології та природних ресурсів, представник партії «Народний фронт» Остап Семерак, у середньому розміри штрафів
збільшилися в чотири рази за знищення та завдання шкоди всім
видам тварин. «Браконьєрство в Україні давно набуло небувалих розмахів. Ми вважаємо, що браконьєр повинен платити не
тільки штраф, але і компенсувати кошти, які необхідно вкласти
на відтворення знищених браконьєром тварин. Ми розуміємо, що затятих браконьєрів не лякають навіть такі розміри штрафів і будемо надалі посилювати боротьбу з браконьєрами. Те,
що вони роблять з природою, немає жодних виправдань і пояснень», – сказав Остап Семерак. Він також зазначив, що за різними даними, в Україні щороку в середньому затримується
десятки тисяч браконьєрів. «Браконьєрів не лише стало більше, але й зросла їхня технічна
озброєність від застосування приладів нічного бачення, супутникового зв’язку, електровудок, карабінів – до автоматів, до всюдиходиходів і навіть БТР. При цьому в Інтернеті чимало
сайтів містять інструкції як самостійно можна швидко змайструвати браконьєрську сучасну
зброю», – зазначив Остап Семерак.
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Володимир Омелян здійснив робочу
поїздку на Дніпропетровщину плацкартом
«Укрзалізниці»
Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт»
Володимир Омелян у ході робочої поїздки на Дніпропетровщину проінспектував відремонтовані плацкартні вагони «Укрзалізниці». «Подорож до Дніпра і області розпочали вчора з «Київ-Пасажирського». Спеціально взяв плацкарт і, традиційно, без
попередження. Як на мене, добра ідея, щоб чиновники їздили
плацкартом, тоді реформи підуть швидше», – пояснив він. Володимир Омелян відзначив, що у
поїзді, яким він їхав, вагони після ремонту чисті. «З мінусів – волога білизна і нестерпна задуха
на початку подорожі. Зате потім кондиціонери працювали, половина туалетів – навіть вакуумні», – додав міністр. Водночас очільник Мінінфраструктури виступив з ініціативою, щоб подальше оновлення рухомого складу відбувалося в тому числі за рахунок коштів, конфіскованих у
результаті розслідування зловживань за часів режиму Януковича. У ході візиту міністр також
проінспектував хід ремонтних робіт на автошляхах області, зокрема, трасу М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (південний обхід), Н-11 Дніпро-Миколаїв,
дороги в м. Тернівка та в м. Павлоград. Водночас Володимир Омелян наголосив, що мешканці
Дніпра повинні мати зручне і доступне авіасполучення як з іншими містами України, так і з країнами Європи. В аеропорт Дніпра мають зайти лоукости.

У Миколаєві відкрито консультативний
центр послуг, який діятиме за принципом
«єдиного вікна»
Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт»
Павло Петренко у ході робочої поїздки на Миколаївщину відкрив консультаційний центр послуг органів влади,
який діятиме за принципом «єдиного вікна» . «Я ініціював
створення контакт-центру, де будуть зібрані представники
всіх органів влади, до яких найчастіше звертаються жителі регіону. Юристи обласного управління юстиції і центрів
безоплатної правової допомоги надаватимуть консультації щодо підготовки необхідного пакету документів для отримання того чи іншого сервісу»,
– зазначив очільник Мін’юсту. За його словами, до роботи центру залучені представники
всіх органів влади, послуги яких є найбільш затребуваними в українців: пенсійного фонду,
податкової, дозвільних підрозділів органів місцевого самоврядування тощо. Проект на першому етапі реалізації є пілотним – спеціалісти здійснюватимуть прийом кілька разів на місяць. Через 3 місяці, коли стане зрозуміло, які послуги є найбільш затребуваними, ініціатива
перейде в розряд постійно діючих. «Я доручив керівнику обласного управління юстиції провести інформаційну кампанію, щоб люди знали, в які дні працюватиме даний центр, а також
представники яких державних органів будуть приймати клієнтів», – сказав Павло Петренко.
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