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Арсеній ЯЦЕНЮК:
Настав час для відновлення
балансу влад у країні
«Настав час навести лад в системі управління
державою. Дво- чи тривладдя в країні призводить до безвладдя і до безвідповідальності. Зміни до чинної української Конституції – невідкладні», – наголосив лідер партії «Народний фронт»,
Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній
Яценюк під час урочистого засідання Кабінету
Міністрів, присвяченого 100-річчю Уряду України.
Арсеній Яценюк підкреслив, що Уряд має нести
всю повноту відповідальності перед українським
народом і мати відповідні права для того, щоб
реалізовувати державну політику: «Міністри – це
політичні фігури, які мають підтримку Парламенту і які можуть реалізувати власну програму реформ». Лідер «Народного фронту» підкреслив, що необхідна зміна системи адміністративного управління, «яка би передбачала
відновлення балансу влад в країні, формування інституту Президента як національного
арбітра, який знаходиться над процесом»: «Виконавча гілка влади – це Кабінет Міністрів.
Законодавча гілка влади – це Верховна Рада України. І судова гілка влади, яку ми щойно
почали реформовувати через зміни до Конституції і обрання нового складу Верховного
суду України як найвищої судової інстанції країни. Це і є основа демократичної держави»

«Народний фронт» найкраще відвідував засідання Верховної Ради
Народні депутати фракції «Народний фронт» найкраще відвідували засідання
Верховної Ради упродовж 6-ої сесії, свідчить дослідження Комітету виборців України.
В середньому на засіданнях парламенту було зареєстровано 85% депутатів
«Народного фронту», що є найвищим показником серед усіх фракцій. Всього
упродовж 6 сесії відбулося 65 пленарних засідань. В середньому на них були
зареєстровані 335 народних депутатів із 422.

Найкраща гарантія української
безпеки – це членство України
в НАТО
Україна потребує юридично зобов’язуючих безпекових
гарантій, при яких жодна країна, в тому числі і Російська
Федерація, не буде порушувати територіальну цілісність і
суверенітет української держави», – наголосив Арсеній Яценюк. Лідер «Народного фронту» підкреслив, що нині для
України чітко визначено її місце – це місце в єдиній європейській сім’ї: «Ми довго йшли до цього. Росія нам не давала
можливості це зробити». «Сьогодні питання членства України в Європейському Союзі стоїть на порядку денному для України, і переконаний, що настане час, коли для всіх країн-членів ЄС це так само стане нагальним питанням – прийняття
України до Європейського Союзу», – наголосив він. Арсеній Яценюк підкреслив, що питання
безпеки держави є сьогодні надважливим. «Тому Україна потребує безпекових гарантій. Не
тих гарантій, які були підписані Будапештським меморандумом, а юридично зобов’язуючих
гарантій для української держави, при яких жодна країна, в тому числі і Російська Федерація,
не буде порушувати територіальну цілісність і суверенітет української держави», – наголосив
лідер «Народного фронту». «Найкраща гарантія української безпеки – це членство України в
НАТО. Не всі країни-члени НАТО готові до прийняття такого рішення. Український народ до
цього готовий. І саме тому Україні необхідно продовжувати реформу Збройних Сил для того,
щоби Збройні Сили України повністю відповідали стандартам Альянсу», – підкреслив він.

Арсен Аваков:
За перше півріччя цього року Національна поліція
досягла зниження рівня злочинності до 22%
Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт»
Арсен Аваков повідомив про зниження рівня злочинності за показниками першого півріччя 2017. Міністр зазначив, що у сфері особливо тяжких злочинів проти життя і здоров’я людей рівень розкриття злочинів становить від 87% по умисних вбивствах до 93%
– нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Арсен Аваков підкреслив, що позитивна динаміка
спостерігається і у захисті економіки. Так, за півроку зростання рівня розкриття злочинів у
сфері господарської діяльності становить 22%, у сфері службової діяльності – 53%, у сфері
використання бюджетних коштів – 16%. Плідно вдалося попрацювати і з напрямом протидії
корупції. «Направлено до суду протоколів про порушення антикорупційного законодавства
– в 4 рази більше, ніж за перше півріччя минулого року, направлено до суду актів про правопорушення з ознаками кримінального злочину – в 1,5 рази більше, направлено до суду обвинувальних актів за фактом зловживання владою або службовим становищем – в 2,5 рази
більше», – навів статистику Арсен Аваков. «Чи задоволений я результатами? Звичайно, ні! Рівень злочинності в Україні неприпустимо високий для цивілізованої європейської країни. Чи
задоволений тенденцією – вже помітному зниженню рівня злочинності, зростання розкриття
та поліпшенню якості роботи системи поліції? Безсумнівно!», – наголосив міністр.
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Понад 1000 батьків оформили
державну допомогу при народженні дитини,
не виходячи з пологового будинку
За 3,5 місяці з моменту запуску спільної онлайн послуги Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики та Держагентства
з питань електронного урядування щодо оформлення державної
допомоги при народженні дитини, цим сервісом скористалися понад 1000 батьків новонароджених.«Міністерство юстиції першим
серед державних органів почало запроваджувати онлайн сервіси
для громадян. Адже це не лише зручно, а й дає можливість уникнути спілкування з чиновниками і унеможливлює корупцію. Дякую нашим партнерам з Мінсоцполітики та держагентства, які
перейняли цей досвід Мін’юсту і разом з нами запровадили новий електронний сервіс. Завдяки
йому батькам понад 1000 малюків не довелося стояти в чергах, спілкуватися з держслужбовцями. Зекономлений час вони змогли провести з новонародженими малюками», - зазначив Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Раніше подати документи
на отримання допомоги можна було лише у паперовій формі під час особистого візиту до відділів соцзабезу. Так, 2016 року близько 400 тис. українців особисто відвідали органи соцзахисту
населення, витративши на це купу часу. Завдяки онлайн-сервісу запроваджено принципово
новий рівень якості обслуговування. Всі необхідні документи можна подати у будь-який зручний
час – 24 години на добу сім днів на тиждень – через Інтернет. Скористатися онлайн послугою з
оформлення державної допомоги при народженні дитини можна на порталі Мінсоцполітики. З
часом сервіс також буде доступний на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Завдяки депутатам «Народного фронту»
виділено додаткові кошти на реконструкцію
Перинатального центру в Чернівцях
Народні депутати фракції «Народний фронт» Максим Бурбак та Микола Федорук домоглися виділення з державного
бюджету додаткових 13 млн грн на добудову і реконструкцію
Перинатального центру в Чернівцях. «Кабінет Міністрів своїм
розпорядженням від 19 липня виділив додаткових 5 млн грн
на реконструкцію будівель Чернівецького обласного Перинатального центру”- повідомив Максим
Бурбак. Він подякував коаліційному Уряду за підтримку ініціатив “Народного фрону” посприяти
добудові Перинатального центру. Загалом, окрім закладених в бюджеті 2017 року 43 млн грн,
цього року додатково Уряд виділив за цією статтею держбюджету 8 млн у червні і 5 млн грн у
липні. Водночас Максим Бурбак наголосив на необхідності перевірки витрати коштів на реконструкцію довгобуду ще з 2012 року. «Вкотре вимагаю ретельної перевірки використання бюджетних коштів починаючи з 2012 року, коли почалась реконструкція. Щоб жодна народна гривня не
була вкрадена, а винні у розкраданні були притягнуті до відповідальності за законом. Особливо це
стосується медичного обладнання, яке було закуплене в 2013 році, до цього часу не розпаковано,
гарантія давно прострочена, а фірма-постачальник зникла!», - підкреслив Максим Бурбак.
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