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Депутати «Народного фронту» знову визнані кращими мажоритарниками
Представники фракції «Народний фронт» вкотре очолили
рейтинг кращих депутатів-мажоритарників, складений
громадянською мережею ОПОРА. У результаті аналізу
законодавчої роботи та активності депутатів у виборчих
округах за серпень-вересень 2016 року автори рейтингу
віддали перші чотири місця представникам «Народного
фронту».
Зокрема, лідером визнано представника
Волинської області Ігоря Гузя. Друге місце посів Олександр
Кодола, який обраний від округу в Чернігівській області,
третє – голова фракції «Народного фронту» Максим
Бурбак, що представляє Чернівецьку область, а четверте
- Павло Дзюблик, що обраний від округу на Житомирщині.
Крім того високу активність у роботі продемонстрували
представники фракції Олег Медуниця, що обирався
на Сумщині (13 місце), Юрій Вознюк з Рівненщини (19),
Микола Федорук з Буковини (27), Анатолій Дирів з Іванофранківщини (31) та інші. Всього ОПОРА проаналізувала
діяльність 105 депутатів різних фракцій.

Не можна припиняти санкції проти Росії –
вони тільки почали давати результат
Секретар РНБО, один із лідерів партії «Народний фронт» Олександр
Турчинов на зустрічі з головою підкомітету з безпеки Європейського Парламенту Анною Ельжбетою Фотигою та депутатами Європарламенту обговорили ситуацію на сході України та агресію Росії.
Олександр Турчинов наголосив, що Росія щоденно демонстративно
порушує Мінські домовленості - українські позиції обстрілюються із забороненого домовленостями
важкого озброєння: «Вогонь по наших позиціях здійснюється з 152-міліметрових гаубиць і 120-міліметрових мінометів тощо». Секретар РНБО підкреслив, що поки не припиняться обстріли з боку
російсько-терористичних угруповань, «будь-які спекуляції Росії навколо Мінська не мають жодного
сенсу, а заяви Путіна щодо бажання мирного врегулювання - цинізм і дезінформація». Олександр
Турчинов наголосив, що нарощування РФ військової присутності в Криму та Калінінградській області, створення потужних військових баз в Середземноморському басейні на території Сирії свідчить
про активну мілітаристську позицію Росії, яка не приховує своїх агресивних намірів. «Санкції, запроваджені кілька років тому, тільки зараз починають давати результат. Саме тому зараз говорити про
зменшення чи послаблення санкцій, означало б ламати той єдиний фронт, який склався в Європі
проти агресора – Росії»,- зазначив він, додавши, що за таких умов санкції повинні бути посилені, а
окуповані території – звільнені.

Ініціатива «Народного фронту» щодо
заснування армійської газети підтримана
Парламентом
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, який
дозволяє Міністерству оборони України після 1 січня 2017 року
мати друковані засоби масової інформації. «Ми всі говоримо
про пропаганду, що нам потрібно піднімати бойових дух тих людей, які сидять в окопах. І їм
треба читати і розуміти політику української держави», - наголосила одна зі співавторів проекту закону, заступник керівника фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар. Вона зазначила, що
мета ініціативи – забезпечити можливість проводити ефективну інформаційну політику, спрямовану на захист національних інтересів, суверенітету та територіальної цілісності України,
боротьбу з іноземною агресією, тероризмом та проявами сепаратизму. Документ передбачає
можливість заснування друкованих ЗМІ Міністерством оборони та військово-цивільними адміністраціями на час проведення АТО.

Дніпро став другим містом в Україні,
де відкрито сервісний центр МВС
З 1 листопада мешканці Дніпра можуть отримувати послуги сервісного центру МВС та Центру надання адміністративних послуг
(ЦНАП) в одному приміщенні – на проспекті Слобожанському, 31д.
«Дніпро став другим містом після відкриття першого оновленого
сервісного центру МВС у Києві. Сьогодні ми зробили ще один
крок на шляху реформи. Наша мета – надавати сучасний якісний сервіс без корупції: відкриті
офіси, максимальне використання онлайн-послуг без участі чиновника, а також моніторинг роботи працівників та зворотній зв’язок», – зазначив Міністр внутрішніх справ, представник партії
«Народний фронт» Арсен Аваков. За його словами, у листопаді відкриються ще п’ять нових
сервісних центрів МВС, робота яких дозволить мінімізувати корупцію та суттєво скоротити час
отримання послуг. Сервісний центр надаватиме платні та безоплатні послуги, що належать до
компетенції МВС: видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, замовлення та видача номерних знаків. Також у Дніпровському центрі надання
адмінпослуг можна буде зареєструвати земельні ділянки, отримати витяг з ДЗК, реєстрацію
речових прав на нерухоме майно, реєстрацію декларацій у сфері містобудування.

Лілія Гриневич закликала бізнес
більш активно фінансувати профтехосвіту
«Ми сподіваємось на більш активну участь бізнесу у фінансуванні професійно-технічної освіти і покращенні її матеріальної бази.
Не може бути такої великої різниці між можливостями на ринку
праці та тією навчальною базою, на якій ми готуємо наших випускників», - зазначила Міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич на відкритті Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine».
Також вона подякувала працівникам профтехосвіти, які навіть у цей складний час готують
професійні кадри для України, та підтримала учасників конкурсу.
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Законопроект про спецконфіскацію підтримано комітетом Ради
Комітет Верховної Ради з питань правової політики
та правосуддя рекомендував народним депутатам
підтримати законопроект щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів.
«Це крок для повернення коштів, які були вкрадені
Януковичем і його оточенням в українського народу», - наголосив Міністр юстиції, представник партії
«Народний фронт» Павло Петренко. Після включення законопроекту до порядку денного та рішення комітету не залишилось жодних бюрократичних перепон для винесення закону на розгляд сесійної зали.
«Водночас ми відчуваємо шалений опір щодо цього
документу. Депутати придумують будь-які приводи, аби не голосувати за нього. На жаль,
серед цих депутатів є і представники демократичної коаліції. Хоча прийняття цього документу – це підвищення соціальних стандартів для наших пенсіонерів та бюджетників і додаткові
кошти на оборону», - зазначив Міністр юстиції. Павло Петренко нагадав, що паралельно із
законопроектом про спецконфіскацію Верховна Рада має ухвалити ініційований «Народним
фронтом» документ, який чітко визначає, куди саме мають піти конфісковані кошти.

Скасовано результати скандального конкурсу
по Юзівському газовому родовищу
Після значного резонансу в суспільстві, а також серед експертного середовища та під значним тиском народних депутатів
Уряд скасував результати конкурсу для залучення інвестора
з реалізації угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуваються
в межах ділянки Юзівська. За словами депутата фракції «Народний фронт» Наталії Кацер-Бучковської, відсутність ключової інформації щодо компанії Yuzgaz B.V., яка виграла конкурс,
недотримання вимог законодавства під час проведення конкурсу, а також невирішені проблемні моменти з нашим міжнародним партнером – компанією
SHELL – призвели до неправомірності результатів конкурсу. «Проведення реформ та подальша модернізація енергетичного сектору України потребує додаткового залучення міжнародних інвестицій, а досвід проведення подібних юзівському конкурсів негативно впливає
на імідж країни», - наголосила Наталія Кацер-Бучковська. Враховуючи стратегічне значення
ділянки Юзівська для України та її значний ресурсний потенціал і необхідність захисту національних інтересів, проведення нового конкурсу на основі абсолютної прозорості та відкритості – надважливе, резюмувала депутат.
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