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«У боротьбі з Україною Кремль готовий задіяти будь-які ме-
тоди: Ненависть і тотальний абсурд – це основа режиму Путі-
на», – так прокоментував лідер «Народного фронту» Арсеній 
Яценюк рішення російського суду про його заочний арешт. 
«Путін мститься за введені санкції проти Росії, за те, що Укра-
їна стала енергетично незалежною, що ми подали позови до 
Європейського суду з прав людини і Організації Об’єднаних 
Націй проти Росії за військове вторгнення в Україну і підтримку тероризму в Україні. І за те, що 
Україна обрала курс в Європу, до вільного світу», – підкреслив Арсеній Яценюк. «Слідчий комітет 
Російської Федерації і російські суди виконали пряму вказівку президента Путіна», – наголосив 
він. Лідер «Народного фронту» зазначив, що ще одна мета цієї акції – не дати йому можливості 
доносити українську позицію у всіх світових столицях і консолідовувати весь вільний світ і наших 
друзів проти російської агресії, з тією метою, щоб відновити територіальну цілісність України: «Але 
їм це не вдасться. Це ще одне свідчення абсурду і неадекватності російської влади. Міністерство 
закордонних справ України висловило обурення рішенням російського суду. Абсурдні звинувачен-
ня на адресу Арсенія Яценюка «не мають нічого спільного ні з реальністю, ні зі здоровим глуздом»: 
«Натомість, це чергове свідчення повної деградації російської державної системи, яка перетвори-
ла правосуддя на слухняний інструмент юридичного виправдання російської агресії проти України, 
у тому числі шляхом переслідувань українських політичних діячів та пересічних українців, десятки 
яких незаконно утримуються у російських в’язницях», – зазначили у МЗС. Своєю чергою Мініс-
терство юстиції України звернулося  до Європейського суду з прав людини та всіх демократичних 
держав щодо невизнання рішень російських «судів» проти Арсенія Яценюка.

Комітет виборців України проаналізував відвідування фракціями засідань Верховної Ради в бе-
резні. Найсумлінніше відвідували засідання Ради депутати «Народного фронту». В середньому 
в залі парламенту перебували 88% членів фракції, йдеться у дослідженні. «Через низьку від-
відуваність Ради депутати часто не могли прийняти навіть суто технічні рішення. Зокрема, це 
мало місце під час голосування за призначення позачергових виборів низки міських та сіль-
ських голів на засіданні Ради 14 березня. Це було суто технічне рішення парламенту, але навіть 
його вдалося прийняти після кількох спроб та закликів голови Верховної Ради», – зазначив 
голова КВУ Олексій Кошель. Всього у березні відбулося 12 пленарних засідань.

«Народний фронт» найкраще відвідував засідання Верховної Ради у березні
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Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк як Прем’єр-мі-
ністр України до квітня 2016 року згідно з законодавством 
вперше подав електронну декларацію про доходи та видат-
ки за минулий рік. Арсеній Яценюк та члени його сім’ї не мають нерухомості за кордоном, оф-
шорних компаній та рахунків в іноземних банках та будь-яких інших активів, що не зазначені в 
декларації. Загальна сума власного доходу Арсенія Яценюка за 2016 рік становила 2 223 883 
гривень. У цю суму входить заробітна плата за час перебування на посаді ( 117 598 гривень), від-
сотки за банківськими депозитами: 5 201 гривня в «Ощадбанку»,  37 252 гривень в «Райффайзен 
Банк Аваль», 1 463 832 гривень в ПАТ «Фортуна-Банк», а також дохід від надання майна в оренду 
600 000 гривень. Арсеній Яценюк подає декларації про доходи уже 15 років, адже з 2001 року пе-
ребуває на державній службі. Також вимоги закону повністю виконали і вчасно подали електро-
нні декларації народні депутати фракції «Народний фронт», державні службовці, які представ-
ляють політичну силу в складі Кабінету Міністрів та інших органах державної влади. Зокрема, 
вже вдруге декларації подали один з лідерів «Народного фронту», Секретар Ради національної 
безпеки і оборони Олександр Турчинов, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, віце-прем’єр-мі-
ністр В’ячеслав Кириленко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр юстиції Павло Пе-
тренко, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр 
молоді та спорту Ігор Жданов та міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. З усіма 
деклараціями представників «Народного фронту» можна ознайомитися на сайті НАЗК.

Представники «Народного фронту»  
виконали вимоги закону і подали 
електронні декларації

28 березня розпочався черговий масштабний набір до 
реформованих органів і підрозділів Державної прикор-
донної служби України в рамках пілотного проекту «Нове 
обличчя кордону». Міністр внутрішніх справ, представ-
ник партії «Народний фронт» Арсен Аваков повідомив, 
що відбір кандидатів здійснюється в підрозділи окремого 
контрольно-пропускного пункту «Київ» та Мостиського 
прикордонного загону, персонал яких виконує завдання в 
аеропорту «Бориспіль», на залізничній станції «Київ-паса-
жирський» та пункті пропуску «Краковець», що на кордо-

ні з Польщею. Впродовж місця (до 28 квітня) бажаючі проходити службу в реформованих 
прикордонних підрозділах мають змогу подавати анкету для участі. Конкурсний відбір 
проводиться як серед військовослужбовців Державної прикордонної служби України, так 
і цивільних громадян України. Загалом планується відібрати близько 800 осіб, більшість з 
яких саме з числа цивільної молоді. З детальними умовами можна ознайомитись на сайті 
Держприкордонслужби за посиланням http://dpsu.gov.ua/ua/newface або в Call-центрах 
за телефонами: (044) 239-85-35 у Києві та (032) 258-50-38 у Львові.

Арсен Аваков:  
«Нове обличчя кордону» –  
черговий етап великої реформи

http://dpsu.gov.ua/ua/newface


Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» 
Павло Петренко презентував нову електронну онлайн 
послугу в сфері соціального захисту – отримання до-
помоги при народженні дитини. Відтепер батьки но-
вонароджених можуть подати документи для отри-
мання державної допомоги в будь-який зручний час 
24 години на добу 7 днів на тиждень через мережу 
Інтернет. Раніше подати документи для отримання 

допомоги можна було лише у паперовій формі. У 2016 році близько 400 тис. українців 
особисто відвідали органи соціального захисту населення, витративши на це чимало 
часу. Павло Петренко подякував Міністерству соціальної політики, яке першим серед 
інших відомств перейняло ініціативу Мін’юсту з надання зручних онлайн сервісів для 
українського громадянина. «Віднині українці можуть отримати повний пакет послуг при 
народженні дитини без необхідності відвідувати кабінети чиновників. Це і отримання 
свідоцтва про народження в пологому будинку, і реєстрація місця проживання малю-
ка, і отримання державної допомоги при народженні», – зазначив очільник Мін’юсту. 
Електронна послуга вже доступна через портал Мінсоцполітики e-services.msp.gov.ua. 
Згодом ї ї можна буде отримати на єдиному державному порталі адміністративних по-
слуг my.gov.ua. Електронні форми документів з автоматичною перевіркою та підказка-
ми максимально мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні.

Міністр освіти і науки, представник партії «На-
родний фронт» Лілія Гриневич наголошує, що 
вирішити проблему черги до дитячих садків 
можливо впродовж трьох років. На сьогод-
ні черга до садочків складає 78 тис. 468 осіб. 
Але у зв’язку з проведенням фінансової децен-
тралізації в органів місцевого самоврядування 
з’являється більше можливостей розвитку ме-
режі ДНЗ (дошкільних навчальних закладів) та 
ї ї підтримки в належній якості. «Так, за 2016 рік створено 26,5 тис. місць у дитсадках. 
Тобто, якщо ми продовжимо тенденцію до збільшення кількості місць, – за 3 роки змо-
жемо повністю вирішити питання черги», – зазначила міністр. Сприяти створенню нових 
місць у дитячих садках має затвердження нових санітарних норм для ДНЗ, які дозво-
ляють їм ефективніше використовувати наявні приміщення. З цією ж метою Кабмін, за 
поданням МОН, ухвалив проект закону, що дасть можливість створювати корпоративні 
дитсадки. Передбачається, що корпоративні дитячі садки діятимуть на засадах дер-
жавно-приватного партнерства та матимуть кількох засновників, серед яких – місцеві 
органи влади; а також можуть бути громадські організації, бізнес.

Оформити державну допомогу при 
народженні дитини тепер можна онлайн

Черги до дитсадків 
можуть зникнути за три роки
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Уряд підтримав ініціативу «Народного фронту» про ство-
рення трьох госпітальних округів на Буковині. «Довести 
необхідність третього округу з центром в Чернівцях було 
непросто. Але спільно з моїм колегою Миколою Федору-
ком ми відстояли третій госпітальний округ. Чернівці, які 
мають понад 18 лікарень та славетний Буковинський ме-

дуніверситет, повинні бути центром округу! Це наша спільна позиція», – наголосив голова 
фракції «Народного фронту» у Верховній Раді Максим Бурбак. Він висловив вдячність ко-
аліційному Уряду за розуміння і підтримку. «Це перемога! Перемога над ретроградами та 
депутатами облради, які минулого тижня намагались зірвати реформування медичної га-
лузі і позбавити можливості нашу область отримати три новітні лікарні», – підкреслив він.

З ініціативи «Народного фронту» 
Буковина отримає три новітні лікарні.
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У рамках Всеукраїнської безстрокової екологіч-
ної акції «Посади дерево миру» міністр екології та 
природних ресурсів, представник партії «Народ-
ний фронт» Остап Семерак висадив у столично-
му Маріїнському парку дубову алею. В акції також 
взяли участь перший заступник голови Верховної 
Ради Ірина Геращенко, архієпископ Вишгород-
ський Агапіт, Голова Комітету з питань екології 
Синоду єпископів УГКЦ Владика Михаїл та пред-
ставник Духовного управління мусульман України 
Шейх Рустам Гафурі. Представники двох церков 
провели спільний молебень до Бога Творця. Остап Семерак подякував настоятелям україн-
ських церков за підтримку акції. «Ця акція дуже патріотична. Вона показує, що українці хо-
чуть миру і готові захищати свою територію, природу від будь-яких насильницьких впливів», 
– зауважив міністр. Закладення алей розпочалося по всій Україні, в рамках акції запланували 
висадити близько 8 тис. дерев різної породи.  «Це стане гарним кроком для збагачення при-
родного фонду України. Сподіваюся, що ця акція підвищить увагу українців до екологічних 
проблем та до бережливого ставлення до навколишнього природного середовища», – сказав 
Остап Семерак.

У Маріїнському парку висадили 
Алею зеленого майбутнього


