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Олександр Турчинов та Арсен Аваков
на відкритті нового прикордонного пункту «Тополі»:
Український державний кордон має бути
надійно захищений та технічно обладнаний

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов та міністр внутрішніх
справ Арсен Аваков взяли участь у відкритті оновленого відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону. Після ознайомлення з роботою прикордонного загону Секретар
РНБО України зазначив, що «тут починається кордон цивілізованої Європи». «Тому кордон має бути
надійно захищений та технічно обладнаний. Для ворога він має стати нездоланним європейським
валом», – заявив Оелксандр Турчинов. Арсен Аваков своєю чергою наголосив, що облаштування українсько-російського кордону відбувається відповідно до програми «Європейський вал», яка
була затверджена ще у 2014 році. «Держприкордонслужба готова повністю перекрити харківську
частину кордону програмою «Європейський вал». Для цього будуть використовуватися кошти, виділені в цьому році – близько 200 мільйонів гривень. Додатково передбачається ще 300 мільйонів,
виділених проектом коригування бюджету, який затвердив парламент. Це дозволить забезпечити
всю харківську ділянку кордону інтелектуальними вишками, сейсмічним кабелем, інженерним облаштування так, щоб жоден метр не залишився без контролю прикордонників», – наголосив міністр
внутрішніх справ. Учасники проінспектували інженерно-технічне облаштування кордону на ділянці
відповідальності Харківського прикордонного загону, ознайомилися зі службовими приміщеннями
та побутом військовослужбовців. Ділянка відповідальності підрозділу обладнана системою «інтелектуального кордону». «Вздовж всієї ділянки встановлено відеокамери. Данні з них виводяться на
центр управління службою. Це значно підвищує швидкість реагування прикордонників на загрози
та виклики, що можуть виникнути», – повідомив Арсен Аваков. Олександр Турчинов також відзначив, що усі ділянки кордону, які контролює відділ прикордонної служби «Тополі», обладнані сучасними технічними засобами. Вони дозволяють вести цілодобове спостереження, «на домінуючій
висоті обладнаний бойовий опорний пункт з серйозною зброєю, який у випадку військової агресії
дозволить стримувати ворога до приходу Національної гвардії та Збройних Сил». Керівництво прикордонників доповіло Секретареві РНБО про підготовку до забезпечення перетину українського
кордону громадянами РФ лише з міжнародними біометричними паспортами, а також про технічне
забезпечення їх ідентифікації (взяття відбитків пальців). «Сподіваюся, що уряд фінансово підтримає
цю роботу, бо це безпека країни», – сказав Турчинов.

На озброєнні українських військ
має бути вітчизняний танк «Оплот»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один з лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов у ході робочої поїздки на Харківщину ознайомлення з виробництвом бронетехніки
на держпідприємстві «Завод ім. В. О. Малишева». Олександр Турчинов зазначив, що в новому Державному оборонному замовленні на 2018 рік має бути обов’язково передбачена поставка танків
«Оплот» до Збройних Сил України. «Сьогодні на заводі виробляється вся лінійка українських танків,
зокрема і найкращий вітчизняний танк «Оплот», який через його велику вартість виробляється
лише за експортними контрактами. Ці танки мають бути на озброєнні українських військ, щоб надійно захищати нашу країну», – наголосив він. «Підприємство, яке до 2014 року вважалося безперспективним і яке планували розібрати на металобрухт, працює і знову стає флагманом української
оборонної промисловості», – зазначив Турчинов. Секретар РНБО наголосив на важливості інвестування у виробництво, пошуку ресурсів, що дозволить оснастити завод новим обладнанням, «що
дозволить на порядок збільшити кількість танків, які виробляються на виробничих потужностях
заводу, та допоможе покращити їх якість». Олександр Турчинов також відвідав ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова» і повідомив, що в конструкторському
бюро зараз у закритому режимі «розробляється нове покоління зброї».
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Полтавщина отримала
18 нових електромобілів для поліції
та сервісний центр МВС
Секретар Ради національної безпеки і оборони, один
з лідерів партії «Народний фронт» Олександр Турчинов
та міністр внутрішніх справ, представник НФ Арсен Аваков передали територіальним підрозділам Головного
управління Національної поліції Полтавщини службові
електромобілі «Мitsubishi Outlander PHEV». Олександр
Турчинов підкреслив, що попри складну ситуацію в країні Міністерство внутрішніх справ впевнено рухається шляхом реформ, вагомим досягненням на якому є створення Національної поліції. «Безпека громадян – це головна задача нової
української поліції. Не так швидко відбувалися реформи, як ми того хотіли. Перші кроки були
не завжди вдалі, але українська поліція впевнено, крок за кроком, зміцнює свої позиції. І хочу
підкреслити, що полтавське обласне управління є одним із найкращих у розкритті злочинів.
І це є оцінка ефективності роботи наших поліцейських», – наголосив Олександр Турчинов.
Арсен Аваков своєю чергою підкреслив, що нові службові електромобілі, передані полтавським правоохоронцям, – це найсучасніші авто, і вони допоможуть правоохоронцям регіону
виконувати свої службові обов’язки. Нові автомобілі вирушать до 11 районних відділів та
відділень поліції для груп реагування патрульної поліції. Також Олександр Турчинов та Арсен
Аваков відкрили у місті Полтаві на вулиці Європейській, 164 новий сервісний центр МВС,
який замінить колишній МРЕВ. «Це вже 21 новий центр в країні та перший у Полтавській області. До кінця року в Україні працюватимуть 50 таких центрів», – сказав Арсен Аваков.

З «Газпрому» стягнуто понад 80 млн грн
та арештовано активів ще на 33,3 млн
Державна виконавча служба в рамках виконання судового рішення проти ПАТ «Газпром» стягнула й забезпечила передачу до
Державного бюджету України 80,8 млн грн. «Це кошти у вигляді
дивідендів від третіх осіб, які були виявлені на території України і
щодо яких достеменно відомо, що вони належать даній компанії»,
– повідомив міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Окрім
того, він повідомив, що нині накладено арешт на акції компанії «Газтранзит» з номінальною
вартістю 33, 3 млн грн, які належать «Газпрому». Міністр юстиції нагадав: рішенням Господарського суду міста Києва, яке було підтверджено апеляційною та касаційною інстанціями,
з «Газпрому» на користь Державного бюджету було стягнуто 171 млрд 932 млн грн. штрафу за зловживання монопольним становищем на території України. За словами очільника
Мін’юсту, вже зараз очевидно, що активів «Газпрому» на території України буде недостатньо
для покриття суми штрафу. «Ми продовжуватимемо в межах чинного українського законодавства виконання даного судового рішення. Після вичерпання всіх національних інструментів розшуку активів на території України ми перейдемо до міжнародних інструментів правової
допомоги щодо виконання даного рішення на території інших країн. Україна має 27 договорів
про правову допомогу з іншими країнами, в тому числі й з країнами ЄС. Нині ми відпрацьовуємо юридичний механізм пред’явлення до виконання даного рішення суду до країн, які мають
з нами такі договори», – заявив Павло Петренко.
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МОН планує використовувати методики LEGO
у новій початковій школі
Методики навчання LEGO планують інтегрувати в програми
нової початкової школи, яку пілотуватимуть у 2017-2018 навчальному році. Для цього в МОН створять спеціальну робочу
групу, куди увійдуть представники компанії, розробники нового
стандарту, практики від початкової школи та інші фахівці. Такої домовленості було досягнуто під час зустрічі міністра освіти
і науки, представника партії «Народний фронт» Лілії Гриневич
з представниками ТОВ «ЛЕГО Україна» та ТОВ «ПРОЛЕГО». «У
реформуванні школи ми робимо акцент на діяльнісному навчанні, навчанні, яке виховує допитливість. Зараз ми думаємо над тим, як урізноманітнити
програми і підтримати вчителя відповідними навчальними посібниками. І в цьому LEGO міг би
бути нашим партнером», – зазначила міністр. Сторони обговорили, що така співпраця може
відбуватися за двома напрямами: перенавчання вчителів та зміна навчального середовища.
«Ми зараз готуємо нове освітнє середовище в початковій школі, і робоча група якраз зможе визначити, чи можна буде там застосовувати розробки LEGO, як вони впишуться в цей
процес. Крім того, для нас дуже важливе навчання вчителів, тому що будь-які нові методики
та обладнання без відповідної підготовки педагогів не працюють. Ми повинні зрозуміти, що
саме хочемо інтегрувати в Нову українську школу і апробувати це на 100 пілотних школах,
зокрема стосовно підготовки вчителів – як і коли вони мають використовувати нові методики,
працювати з дітьми з цим обладнанням», – пояснила Лілія Гриневич. Робоча група розгляне
два можливих рівні інтеграції методик LEGO в початковій школі: включення їх в обов’язкову
програму або ж використання в позакласній роботі.

Парламент підтримав законопроекти
для продовження судової реформи
Верховна Рада проголосувала у першому читанні за
законопроект, що дозволить запустити докорінні зміни
в судовій системі, очистити судову гілку влади та повернути довіру громадян до вітчизняних судів. Як заявив
депутат фракції «Народний фронт», перший заступник
голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець під час виступу з трибуни, без ухвалення цього закону «ми ставимо хрест на
всій судовій реформі, на змінах до Конституції в частині проведення конкурсу до нового Верховного Суду в частині ліквідації чотирирівневих судів, ліквідації спеціалізованих судів». Крім
того парламент за підтримки «Народного фронту» ухвалив у першому читанні проект закону
про Конституційний Суд. Серед нововведень документу – право окремої особи звертатися
до КСУ щодо висновку по конституційності законодавчих актів. З метою надання експертної
допомоги в конституційних провадженнях за конституційними скаргами тимчасово, до 1 січня 2020 року, запроваджується інститут спеціального радника (суддя у відставці іноземного
органу конституційної юрисдикції або представник міжнародної урядової організації – але не
держави-агресора), який надає висновок. Також законопроект передбачає, що у складі КСУ
діють Велика палата (у складі всіх суддів), два сенати (у складі 9 суддів) та шість колегій (у
складі 3 суддів).
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Затверджено програму зняття з експлуатації ЧАЕС
Кабінет Міністрів затвердив загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему, і подав відповідний
законопроект на розгляд Верховної Ради. Міністр екології та
природних ресурсів, представник «Народного фронту» Остап
Семерак впевнений, що прийняття законопроекту дозволить не
тільки затвердити єдиний документ, який координуватиме зняття
з експлуатації ЧАЕС, а й сприятиме створенню умов для захисту наступних поколінь від дії іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин. Загальнодержавна програма визначає основні етапи заходів, які необхідно виконати до 2020
року включно. «Процес зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему є досить тривалим і відбуватиметься протягом
кількох десятиліть. Саме тому для забезпечення безумовного виконання запланованих робіт
до 2065 року і бюджетного фінансування цієї діяльності до 2020 року необхідно внести зміни
до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему», – сказав Остап Семерак. Документ
передбачає, зокрема, початок роботи з консервації блоків 1, 2, 3; введення в експлуатацію
СВЯП-2 і початок роботи з перевезення відпрацьованого ядерного палива зі СВЯП-1; завершення демонтажу машинного залу першої черги ЧАЕС.

Ухвалено закон «Народного фронту»
про обов’язкове обладнання будівель
лічильниками тепла та води
Верховна Рада ухвалила законопроект «Про комерційний облік
комунальних послуг» авторства представників «Народного фронту», який передбачає обов’язкове обладнання усіх будівель лічильниками тепла та води, що дозволить споживачам платити лише за
дійсно спожиті ресурси. Як наголосив представник фракції «Народний фронт», співавтор проекту Віталій Сташук, ідеологія цього
законопроекту полягає в тому, що кожен споживач повинен платити лише за ті комунальні
послуги, які він реально отримав. «Як тільки він (законопроект) запрацює і буде облік тепла та
водопостачання, споживач не зможе отримувати рахунки за послуги, які до нього не надійшли.
І в цьому головна логіка цього законопроекту», – розповів парламентар. Закон визначає, що
таке вузол обліку, як він встановлюється та адмініструється. «Цей закон встановлює систему обліку і дозволить у перспективі відійти від такого поняття, як «норматив споживання» як
підстава для розрахунку. Тому що, по суті, поки у нас є норматив споживання як підстава для
комунального платежу, це означає, що людина платить не за те, що вона спожила, а за те, що
хтось десь якось нарахував. Тільки облік дозволить платити безпосередньо за спожите», – наголосив Віталій Сташук. Система, яка вводиться цим законопроектом, мотивуватиме споживачів до енерго- та водозбереження, і, як наслідок, це позитивно вплине на складову тарифу.
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