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Україні потрібен закон
про територіальну цілісність,
який визначить послідовні
кроки зі звільнення наших
територій

Успішність в країні безпосередньо пов’язана з дієздатністю і ефективністю інститутів державної влади. Парламент, Уряд і Президент повинні спільно формувати порядок денний,
спільно розвивати країну, і так само спільно і оперативно реагувати на виклики. «Щоб не
дати популістам та «кремлівським консервам» приводу для провокацій і зайвої метушні.
Сьогодні найголовніше – це політична відповідальність і конструктивні рішення», – зазначив голова фракції «Народного фронту» у Верховній Раді Максим Бурбак. «Народний фронт»
пропонує конкретні кроки для розвитку країни та виходу з нинішньої кризи. 1) Україна як
член Радбезу ООН повинна ініціювати консультації у форматі Будапештського меморандуму. До переговорного процесу необхідно долучити США і Великобританію. Всім очевидно,
що Росія не буде виконувати Мінські угоди. Коаліція провідних держав світу разом з Україною повинна змусити Кремль капітулювати. 2) Україні необхідний Закон про територіальну
цілісність країни, а не заморожений конфлікт. «Народний фронт» готовий запропонувати законопроект про відновлення територіальної цілісності, долучивши до його розробки представників громадськості. У цьому законі має бути не лише констатація факту тимчасової
окупації, а й визначенням послідовних кроків зі звільнення українських територій та повернення Донецька, Луганська і Криму під повний контроль України. 3) Прозора приватизація
– запорука розвитку економіки. Арсеній Яценюк як голова Уряду декілька разів вносив це
питання у порядок денний, але парламент його не підтримав. Натомість на державних підприємствах і далі крадуть. Одеський припортовий завод, наприклад, при уряді Яценюка мав
250 млн прибутку. Після витівок Саакашвілі – 1,5 млрд збитків, зірваний план приватизації. І
таких підприємств по країні сотні. 4) Уряд має внести на розгляд Верховної Ради пенсійну і
медичну реформи. «Народний фронт» вітає рішення щодо підвищення соціальних стандартів, і очікує від Кабінету Міністрів пропозицій щодо соціального забезпечення пенсіонерів та
системні кроки з реформування системи охорони здоров’я. 5) Необхідно завершувати судову
реформу. Вважаємо, що у Верховному Суді України має бути антикорупційна палата, але для
цього Верховний Суд треба сформувати. Процес розпочатий, але не завершений. Очікуємо
формування нового Верховного Суду України і продовження судової реформи до найнижчої
ланки – місцевих судів.

Податкову міліцію має замінити
Служба фінансових розслідувань
Фракція «Народного фронту» виступає з ініціативою
створення
Служби фінансових розслідувань. «Як
Прем’єр-міністр, Арсеній Яценюк два рази вносив до
Верховної Ради законопроект про Службу фінансових
розслідувань. Тоді члени парламенту його не підтримали», – нагадав голова фракції Максим Бурбак, представляючи запропоновані «Народний фронтом» кроки
для розвитку країни та виходу з кризи. «Ми пропонуємо створити службу фінансових розслідувань: забрати
в СБУ, МВС, прокуратури, податкової міліції відповідні
функції і передати їх цивільній службі фінансових розслідувань», – підкреслив він. Максим Бурбак також наголосив, що необхідно завершувати податкову реформу. «Ми створили електронні кабінети для платників податків. Є
електронні сервіси. І сплата податків повинна відбуватись на основі документів, а не на
основі особистого спілкування з бухгалтерами і тиску. На основі факту фінансового результату, а не на основі плану, який доводиться», – зазначив голова фракції.

Пройшли
успішні запуски
українських
ракет

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один із лідерів партії «Народний
фронт» Олександр Турчинов повідомив про проведення планових випробувальних запусків українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК «Укроборонпром» та Державного космічного агентства України. За його словами, під час випробувань було здійснено перевірку системи керування ракетами та точності ураження цілей
на максимальній дальності. «Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі», – наголосив Секретар РНБО України. Олександр Турчинов також підкреслив, що завдяки реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, вже з четвертого
кварталу 2016 року Збройні Сили України почали одержувати потужну ракетну зброю,
здатну надійно виконувати складні бойові завдання.
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Лілія Гриневич:
Школа існує заради дитини,
а не дитина існує для того,
щоб стояла будівля школи
Понад 60% сільських дітей навчаються у
класах з наповненістю менше 15 учнів, з них
33,5% дітей навчаються у класах, де менше 10
учнів. Часто в таких школах 1 вчитель читає
більше 3-х предметів, що нівелює шанси цих
школярів на отримання якісної освіти, розповіла Міністр освіти і науки, представник партії
«Народний фронт» Лілія Гриневич. З метою
забезпечення рівного доступу до якісної освіти по всій Україні створюються опорні школи.
Сьогодні вже функціонує 178 опорних шкіл, які мають 511 філій. «Люди, що промовляють
гасло «немає школи – немає села», втрачають з поля зору найголовніше – школа існує заради дитини, а не дитина існує для того, щоб стояла будівля школи чи оплачувалися години
вчителя. Школа потрібна для того, аби наші діти отримували якісну освіту, яка стане для
них квитком у майбутнє. І тому наша мета – створити таку інфраструктуру закладів, щоб ми
могли підвезти до якісної, добре обладнаної школи, в якій є хороші вчителі, кожного українського школяра», – зазначила міністр.

Остап Семерак:
Ми отримали 52 заявки на встановлення
об’єктів сонячної енергетики
у зоні відчуження
Міністерство екології та природних ресурсів отримало 52
заявки від компаній з Данії, США, Китаю, Німеччини, Франції, України та Білорусі на встановлення об’єктів сонячної
енергетики у зоні відчуження. Очільник міністерства, представник партії «Народний фронт» Остап Семерак зазначив,
що активність компаній під час подачі заявок та їх географія
місцезнаходження свідчать про підвищений інтерес міжнародного ринку відновлювальної енергетики до можливостей інвестувати в розвиток українського ринку. «Ми проаналізували заявки, отримані від
компаній. Кількість пропозицій перевершила всі наші сподівання», – сказав Остап Семерак.
Він нагадав, що Україна знизила ренту на землю в зонi вiдчуження та спростила процедуру її
оренди. «Ми продовжуємо роботу над розробленням прозорої процедури надання в оренду
земельних ділянок під об’єкти відновлювальної енергетики. Адже відновлювальна енергетика
стає все популярнішим трендом у світі. Її розвиток – це ще один шлях не лише до енергетичної незалежності України, але й запровадженню «зелених» технологій», – резюмував міністр.
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Проект «Шлюб за добу»
розширено на всю Україну
Ініціатива міністра юстиції, представника
партії «Народний фронт» Павла Петренка щодо розширення пілотного проекту
«Шлюб за добу» на всю Україну підтримана
Кабінетом Міністрів. Віднині укласти шлюб
за одну добу зможуть жителі всіх населених пунктів України, зокрема сіл. «Дана ініціатива Мін’юсту користується постійним
попитом», – наголосив Павло Петренко.
Станом на початок березня, послуга з реєстрації шлюбу за спрощеною процедурою у скорочений термін «Шлюб за добу» діяла у 20 населених пунктах. Даним сервісом з моменту
запуску 29 липня 2016 року скористалися 5 630 пар.

Ухвалений закон про кінематографію
започаткує розвиток українського кіно
Представник фракції «Народний фронт» у Верховній Раді,
голова Комітету з питань культури і духовності Микола
Княжицький наголошує, що ухвалений парламентом закон
«Про державну підтримку кінематографії в Україні» започаткує розвиток українського кіно. «Законопроект вперше
впроваджує право, за яким правовласники, які створюють
кіно- та телепродукцію, зможуть звернутися до тих, хто має
намір незаконно її транслювати, щоб попередити таку трансляцію», – уточнив депутат. Законопроект підтримує спільне виробництво кіно- та телепродукції в Україні з іншими країнами. «Якщо представники кінематографічної індустрії захочуть
знімати щось на території України – фільм чи серіал, і якщо там буде позитивна розповідь про
Україну, вони можуть отримати частину сплачених в Україні податків. Це поширена практика,
так діє багато держав, щоб популяризувати свою країну та заробляти на цьому гроші», – додав Микола Княжицький. Документ включає дуже багато різноманітних аспектів підтримки
кіно- і телевиробництва. «Справа в тому, що ми заборонили російські фільми та серіали,
оскільки Росія є країною-агресором, і треба знайти способи підтримки вітчизняних кіно- та
телекомпаній. Цей закон є компенсацією, завдяки якій буде зніматися українське кіно», –
пояснив представник «Народного фронту».
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