
«НародНий фроНт» діє
Вісник 3-9 жовтня

Партнерство України і СШа 
– винятковий інструмент 
для реформаторських змін і 
захисту від російської агресії

Лідер політичної партії «Народний фронт» 
Арсеній Яценюк зустрівся з Послом 
Сполучених Штатів Америки  в Україні Марі 
Йованович. «Ми обговорили дуже багато 
тем – і найнагальніші внутрішньополітичні, 
й економічні питання, і міжнародні 
проблеми», – зазначив Арсеній Яценюк 

по завершенні зустрічі. Він наголосив, що українсько-американське стратегічне партнерство 
– це винятковий інструмент, щоб забезпечувати стабільність у нашому регіоні, втілювати 
реформаторські зміни, захищати світ від російської агресії. «Ціную слова Посла Йованович 
про незмінний і стабільний характер підтримки нашої держави з боку Вашингтона. Це була 
добра і дружня розмова. Радий, що починаємо співпрацю», – підкреслив Арсеній Яценюк.

«Народний фронт» вважає оскарження Верховним Судом  положень закону «Про судоустрій 
і статус суддів» у Конституційному Суді цинічною спробою зірвати судову реформу і зберегти 
стару корумповану судову вертикаль. Як відомо, парламент ще на початку літа проголосував 
конституційною більшістю за реформу судоустрою, яка спрямована на спрощення структури 
судів й поступову заміну суддівського корпусу. Водночас Верховний Суд чинить опір рефор-
мі і просить визнати неконституційними положення, згідно з якими вищі спецсуди і сам ВС 
ліквідуються і замість них створюється новий Верховний Суд з 5 касаційними палатами. «Ар-
гументація, яку висловили судді Верховного Суду, а саме те, що «ліквідація судів знаходиться 
у відповідальності президента, і Верховна Рада не мала повноважень ліквідовувати Вищий 
господарський та Вищий адміністративний суди України» – абсолютно суперечить тексту 
Конституції України. Бо саме там записано, що саме законом визначається можливість іс-
нування вищих спеціалізованих судів. Що ВР і зробила, ліквідувавши вищі спеціалізовані 
суди», – прокоментував звернення суддів нардеп від «Народного фронту» Леонід Ємець. Він 
підкреслив, що в Україні є єдиний законодавчий орган, і саме він має право визначати долю 
спеціалізованих судів. «Народний фронт» заявляє, що попри будь-які зусилля старої корум-
пованої системи розпочату реформу правосуддя буде доведено до логічного завершення.

Цинічна спроба Верховного Суду 
зірвати судову реформу має бути зупинена



олександр турчинов: Маємо швидко 
реагувати на будь-які кіберзагрози

Секретар Ради на-
ціональної безпеки 
і оборони України, 
один із лідерів партії 
«Народний фронт» 
Олександр Турчи-
нов провів засідання 
Національного Цен-
тру кібербезпеки. За 
словами Олексан-
дра Турчинова, про-

тистояння в кіберпросторі є небезпечною 
складовою гібридної війни, розв’язаної проти 
України, «тому потрібно швидко, надійно та 
ефективно реагувати на будь-які кіберзагро-
зи, що неможливо без інтегрування та чіткої 
взаємодії всіх наявних ресурсів суб’єктів кі-
бербезпеки». Окрім відпрацювання ефек-
тивного реагування на кібератаки та кібе-
рінциденти, слід вибудувати активний захист 
кіберпростору, створюючи належні умови 
для інституційного та технологічного забез-
печення кібербезпеки, наголосив Секретар 
РНБО. Саме тому на засіданні були розгляну-
ті заходи щодо удосконалення системи збері-
гання, передачі та обробки даних державних 
реєстрів і баз даних із застосуванням сучас-
них інформаційно-комунікаційних технологій.

Верховна рада збільшила 
фінансування армії, розвідки і поліції

Верховна Рада 
збільшила видат-
ки на оборону та 
безпеку у 2016 
році на 7,1 мі-
льярда гривень. 
Зокрема, перед-
бачено збільшити 
фінансування Мі-
ністерства обо-
рони на 3,8 млрд 
гривень, Головного управління розвідки 
Міністерства оборони – на 175 млн гри-
вень, Національної поліції – на 2,4 млрд 
гривень. «Це надзвичайно важливий за-
конопроект для підтримки нашої обо-
роноздатності. Хотів би звернути увагу, 
що ці кошти йдуть виключно на грошове 
утримання», – прокоментував ухвалення 
закону голова парламентського Комітету 
з питань національної безпеки і оборо-
ни Сергій Пашинський. Водночас депу-
тат наголосив, що проблема державного 
оборонного замовлення, озброєння, досі 
не вирішена. Окремо Сергій Пашинський 
закликав Верховну Раду повернутися до 
питання спеціальної конфіскації арешто-
ваних активів.

«НародНий фроНт» діє
Вісник 3-9 жовтня

Фракція «Народний фронт» ініціює ухвалення законопро-
екту щодо розширення санкцій проти Росії. «Кремлівський 
режим продовжує свавілля. Час не лише продовжувати, 
а й розширювати санкції. «Народний фронт» ініціюватиме 
законопроект про розширення санкції проти Росії», – за-
явив голова фракції у Верховній Раді Максим Бурбак. Він 
наголосив, що Україна повинна задавати темп у розши-
ренні міжнародного тиску на державу-агресора: «маємо 
розширити санкції і вимагати цього у наших міжнародних партнерів». Максим Бурбак зазна-
чив, що країна-агресор продовжує порушувати домовленості, обстрілює українських вій-
ськових та мирне населення. Ще одним доказом для розширення санкцій стало безпідстав-
не затримання у Москві українського журналіста Романа Сущенка.

«Народний фронт» ініціює 
розширення санкцій проти росі



Фракція «Народного фронту» підтримала законо-
проект про продовження мораторію на продаж 
сільськогосподарської землі, співавтором якого ви-
ступив голова фракції Максим Бурбак. Під час обго-
ворення законопроекту він наголосив, що перш ніж 
проводити реформу ринку землі, треба провести 
широке громадське обговорення. «Нас категорично 
не влаштовує існуючий стан справ в земельній сфе-
рі, але ми хочемо справді широкого, чесного гро-
мадського обговорення. Не проплачених мітингів, 
не реклами через прокремлівський рупор «Інтер», 
а дійсного громадського обговорення», – заявив з 
трибуни парламенту керівник фракції. Максим Бур-
бак також звернувся до лідерки однієї з опозиційних сил, яка публічно звинувачує  «Народ-
ний фронт» у відстоюванні продажу земель, не обманювати людей. «Краще вам відповідати 
за свої трагічні помилки: за підписаний з МВФ меморандум щодо відкриття ринку землі і за 
газові угоди 2009 року», – резюмував він.

«Народний фронт» підтримав 
законопроект про продовження 
мораторію на продаж землі

Верховна Рада має намір ухвалити сучасний Закон 
«Про освіту» замість чинного, який був прийнятий ще 
за УРСР у 1991 році.  «Проект, який понад три роки, ще 
за мого головування в Комітеті ВР, розроблявся спіль-
но з провідними експертами, пережив не одну спробу 
вихолостити з нього прогресивні норми, нарешті схва-
лений парламентом», – зазначила Міністр освіти і науки 
Лілія Гриневич. За її словами, це компромісний варіант, 
і він буде доопрацьований при підготовці до другого чи-

тання. «Україна зробила важливий крок від освітньої системи виховання гвинтиків для за-
старілого механізму до освітньої системи, в якій держава прагне дати своїм громадянам та 
громадянкам можливість розкрити себе завдяки освіті», – зазначила Міністр. Лілія Гриневич 
наголосила, що права здобувача освіти, а не системи, вперше поставлені в центр Закону. 
Вперше в законі зрівнюються в правах всі форми здобуття освіти, в законі приписана освіта 
для дорослих, надаються реальні засади для автономії навчальних закладів і педагогічної 
свободи освітян, створюється інституційний майданчик, який має поєднати вимоги робото-
давців і ринку праці з стандартами вищої освіти. «З цього закону починається Нова україн-
ська школа, якісне реформування професійно-технічної освіти та завершення реформи ви-
щої освіти», – підкреслила Лілія Гриневич.

ініційований Лілією Гриневич 
проект нового Закону «Про освіту» 
підтримано Парламентом
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив попередню 
статистику за результатами переатестації особового складу Наці-
ональної поліції. Очільник відомства повідомив, що 26% керівного 
складу міліції звільнено, не пройшло випробування – 14% міліціоне-
рів. «Завершено перший етап очищення. Хворобливий, непростий і 

не останній: працює внутрішня безпека, Громадська рада МВС, впроваджуються програми 
перепідготовки», – наголосив Арсен Аваков. Передбачається, що штат співробітників Нацпо-
ліції загалом по Україні буде складати 130 тисяч чоловік, з яких 118 тисяч – поліцейських, 
інші – цивільні держслужбовці. «Зараз на практиці – некомплект. Не вистачає 18 875 поліцей-
ських і 1 497 державних службовців», – повідомив Міністр. За попередніми підсумками, 5 257 
осіб – не пройшли атестацію і були звільнені, 4 766 рекомендовані до пониження в посаді, 4 
479 – рекомендовані комісіями до підвищення в посаді. Остаточні результати переатестації 
будуть оприлюднені після кінцевої звірки у  вигляді поіменних списків.

За ініціативи Міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака у 
Верховній Раді пройшов День довкілля. У ході засідання депутати підтрима-
ли 10 екологічних законопроектів, 4 з яких ухвалили в цілому. «Ми змогли 
ухвалити мегаважливі закони «Про оцінку впливу на довкілля» і Закон «Про 
стратегічну екологічну оцінку». Робота над ними тривала близько двох років. 
Це закони, які не просто змінять підходи бізнесу у ставленні до навколиш-
нього середовища, а перш за все – це правові механізми, які Україна має 
запровадити згідно своїх зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію», – наго-

лосив Остап Семерак. Ухвалення цих законопроектів у 2016 було одним із пріоритетів роботи Мін-
природи. Також парламент підтримав законопроект про природно-заповідний фонд України, який 
дасть можливість  врегулювати втрачене управління у сфері заповідної справи на місцевому рівні.

Завершився перший етап очищення 
Національної поліції

Парламент проголосував за системні зміни у сфері охорони довкілля

Ініціативу депутатів «Народного фронту» та Міністра інфраструктури 
Володимира Омеляна щодо створення в Україні Дорожнього фонду 
підтримано Верховною Радою. Відповідні законопроекти, співавтора-
ми яких є представники фракції, парламент ухвалив у першому чи-
танні. «Це – не остаточна перемога, але важливий крок до неї. Дя-
кую кожному, хто підтримав наші законопроекти! Дякую кожному, хто 
вболівав і вірив! Тепер готуємось до Інфраструктурного дня у парламенті, під час якого роз-
глядатиметься пакет законодавства, який докорінно змінить систему управління інфраструк-
турою, переведе її з пострадянських рейок на хорошу сучасну колію», – зазначив Володимир 
Омелян. Він наголосив, що Дорожній фонд стане ефективним інструментом для системного 
вирішення проблем з дорогами в Україні. «Мені приємно, що ідею створення Дорожнього фон-
ду гаряче підтримав і попередній Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, і нинішній очільник 
Уряду... Сподіваюсь, з 1 січня 2017 року в Україні працюватиме та система, про яку ми мріяли, 
а не ручне управління коштами на ремонт доріг, як це є зараз», – наголосив він.

дорожній фонд стане ефективним інструментом для 
системного вирішення проблем з дорогами в Україні
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Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить забезпечити 
захист прав власності та зменшить ризики незаконного заво-
лодіння майном. «Законопроект дуже прогресивний. Ми за-
раз маємо багато скарг щодо порушення прав фізичних осіб 
стосовно нерухомого майна, та представників бізнесу, які 
страждають від рейдерських захоплень підприємств», – за-
значив заступник голови фракції «Народний фронт», голова 
парламентського Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук. Ухвалений закон 
посилює відповідальність за вчинення протиправних дій, врегульовує засвідчення підписів 
при зміні форми власності чи власників майна. «Там дуже багато такого, що унеможливить 
в подальшому рейдерське захоплення приватної власності, бізнесу чи підприємств», – по-
яснив голова комітету.  Зокрема, закон передбачає нотаріальне засвідчення справжності 
підписів на установчих документах; посилення відповідальності нотаріусів аж до анулювання 
свідоцтва; посилення кримінальної та адміністративної відповідальності усіх причетних до 
захоплення майна; обов’язок реєстратора при отриманні пакету документів для проведення 
реєстраційної дії повідомляти про це власника майна, щодо якого буде вчинена реєстраційна 
дія. Це рішення Парламенту сприятиме покращенню бізнес-клімату та інвестиційної прива-
бливості України.

Міністр молоді і спорту Ігор Жданов ініціював перед керів-
ництвом Уряду питання щодо створення окремої програ-
ми розвитку спортивної інфраструктури. «Очікуємо, що у 
2017 році у Державному фонді регіонального розвитку на 
це буде закладено близько 300 млн грн», – зазначив він. 
Реалізація проектів буде відбуватися шляхом співфінан-

сування із місцевими бюджетами. Завдяки подібній програмі у Польщі в кожному воєвод-
стві практично завершено будівництво 50-х олімпійських басейнів. Також наступного року 
буде продовжена політика переоснащення баз олімпійської підготовки та збірних команд 
України – новим, сучасним інвентарем та обладнанням. На це у проекті Держбюджету-2017 
передбачено 25 млн грн. Також в рамках підготовки до літніх Ігор у Токіо-2020 та зимових 
Ігор-2018 у Південній Кореї будуть чітко визначені пріоритетні олімпійські види спорту, на які 
робитиметься основна ставка. «Період «розмазування масла по бутерброду» у спорті вищих 
досягнень України завершується. Саме на пріоритетних видах спорту будуть максимально 
концентруватися всі наявні ресурси», – зазначив Ігор Жданов. 

Ухвалено закон, який дозволить 
захистити громадян від рейдерства

ігор Жданов ініціює створення  
окремої програми розвитку  
спортивної інфраструктури


