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Нардепи «Народного фронту» очолили рейтинг реформаторів
Семеро представників фракції «Народний фронт» увійшли до першої десятки рейтингу
реформаторів, складеного VoxUkraine. Зокрема, рейтинг народних депутатів, які найчастіше
підтримують реформаторські законопроекти, очолив член фракції «Народний фронт» Ігор
Гузь. Також у першу десятку увійшли представники політичної сили Микола Величкович,
Юрій Вознюк, Олена Бойко, Олександр Кодола, Ігор Васюник, Віталій Корчик. В цілому, в
топ-100 входить 48 представників від «Народного Фронту», 46 – БПП, 2 від «Самопомочі», 1 –
«Батьківщини», 3 позафракційних. Рейтинг складено за індексом моніторингу реформ (iMoRe),
який призначений давати комплексну оцінку зусиллям влади по впровадженню реформ.
Індекс розраховується на основі регулярного опитування широкого кола експертів. Експерти
оцінюють регуляторні акти (законопроекти, постанови та ін.), які вступили в дію або були
прийняті з чіткою датою введення в дію. Одним з ключових реформаторських законопроектів,
голосування за які було оцінено в рейтингу депутатів, стали зміни до Конституції в частині
правосуддя. Як відомо, проведення судової реформи було одним з положень передвиборчої
програми «Народного фронту», і підтримавши відповідний закон, політична сила виконала
дану виборцям обіцянку
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«Народний фронт» вимагає від СБУ перевірити діяльність
кремлівських пропагандистів на «Інтері»

Народні депутати фракції «Народний фронт» звернулися до голови Служби безпеки України з вимогою перевірити діяльність керівництва та окремих працівників телеканалу «Інтер»
на предмет співпраці з російськими спецслужбами та терористичними організаціями ДНР/
ЛНР. Зокрема, звернення стосується діяльності громадянки Росії та колишньої працівниці
«Інтера» Марії Столярової і російського політтехнолога Ігоря Шувалова, який раніше відповідав за інформаційну політику в оточенні Віктора Януковича, а зараз продовжує сприяти
російській пропаганді через «Інтер». «Народний фронт» наполягає на видворенні Шувалова
з України слідом за Столяровою. Крім того, парламентарі вимагають від спецслужби перевірити народних депутатів Дмитра Добродомова, Сергія Капліна та Борислава Березу, які
активно користувалися послугами кремлівських пропагандистів і прізвища яких згадуються
в оприлюдненій переписці Столярової. «На нашій території працюють видання, які керуються
та фінансуються росіянами, країною-агресором, які захопили частину нашої території та призвели до загибелі 10 тисяч громадян. Тому ми вимагаємо від СБУ надати належну правову
оцінку щодо осіб, які працюють на телеканалі Інтер і керують фактично його інформаційною
політикою», – пояснив Антон Геращенко. Аналогічні звернення депутати також направили до
МВС та Генеральної прокуратури України.

Половина грошей Януковича має піти на армію,
інша – пенсіонерам і бюджетникам
Депутати від фракції «Народний фронт» зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який передбачає спрямувати половину вкрадених Віктором Януковичем коштів на армію, а іншу – на
соціальну підтримку громадян. Проект передбачає, що кожен
пенсіонер, який отримує пенсію нижчу, ніж прожитковий мінімум
(9 млн. громадян), отримає допомогу від держави в обсязі 1130
грн., а кожний працівник бюджетної сфери, яких в Україні 3,4
млн., отримає по 1450 грн. Голова парламентського комітету з
питань соціальної політики Людмила Денісова зазначила, що напередодні президент під час свого виступу перед парламентом підтримав позицію «Народного
фронту» щодо обов’язковості ухвалення закону про спецконфіскацію коштів Януковича. «Уряд
Арсенія Яценюка знайшов ці кошти ще в минулому році в «Ощадбанку», їх треба взяти й профінансувати обороноздатність держави та допомогти малозабезпеченим», – зазначила депутат.
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Росія використовує українські
ЗМІ для розпалювання
ворожнечі та ослаблення країни
Метою гібридної війни Росії є використання українських ЗМІ для розпалювання міжнаціональної
ворожнечі та стимулювання політичних конфліктів, які сьогодні ослаблюють Україну і дозволяють
агресору фактично управляти нашою державою.
Таку думку на засіданні парламентського комітету з питань свободи слова висловила його голова,
депутат від «Народного фронту» Вікторія Сюмар. Вона наголосила, що сьогодні у «багатьох
немає до кінця відчуття, що у країні війна, як і немає відповідальності і розуміння наслідків
кожного свого кроку в контексті цієї війни». Вікторія Сюмар згадала у зв’язку з цим нещодавно оприлюднену переписку Столярової, яка донедавна працювала редактором новин на
телеканалі «Інтер», проте, була депортована СБУ за антидержавну діяльність. «Якщо редактор одного з найбільших телеканалів країни, який там працює в цей період війни, дозволяє
собі писати, що «я из этой страны уеду только на российском танке» з фактичним закликом
до того, що ця країна має бути завойована, я думаю, що це є принизлива ситуація сьогодні
для всіх – і для громадян України, і для телеканалу», – наголосила вона. Крім того, на думку
Вікторії Сюмар, ситуація зі Столяровою свідчить про те, що на сьогодні Україна є надзвичайно вразливою з точки зору проникнення держави-агресора в наш інформаційний простір
шляхом конкретних людей, які працюють в українських ЗМІ.

Арсен Аваков анонсував реформу
Держслужби із надзвичайних ситуацій
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що до
кінця 2016 року ще у чотирьох областях України відкриються нові сервісні центри МВС, розпочнеться реформа Державної міграційної служби та Держслужби
із надзвичайних ситуацій. «Влітку ми відкрили сервісний центр нового зразка у Києві. До кінця року плануємо відкрити ще у чотирьох чи п’яти областях, як будемо
встигати. Сервісні центри – це дуже важливий плюс,
коли люди можуть комфортно, замість старого МРЕВ, отримувати якісні послуги», – зазначив
він. Другим етапом, за словами очільника МВС, стане реформа Державної міграційної служби. «Ми плануємо у листопаді розпочати процедури видач електронних паспортів. Діти вже
отримують нові зразки, відтепер їх зможуть отримати і дорослі», – повідомив Арсен Аваков,
додавши, що процес переходу триватиме 10 років. Він також розповів, що третім напрямком
стане реформа Державної служби із надзвичайних ситуацій, а саме реформа пожежно-рятувальної служби. «Ми презентуємо її 15 вересня до Дня рятувальника. Це запит до формування
бюджету країни. Ми повинні чітко розуміти, як ми будемо наступного року розвивати цю службу», – сказав міністр. За його словами, у рамках реформи буде ліквідовано пожежну інспекцію.
«Ми хочемо, аби власник кожного маленького магазину у місті чи селі перестав хапатися за
кишеню, коли до нього іде ця служба. Натомість ми запропонуємо європейський підхід оцінки
ризиків пожежної небезпеки та страхування», – повідомив Арсен Аваков.
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Створено Інтерактивну мапу,
яка забезпечить контроль громадян
за ліквідацією сміттєзвалищ
Міністр екології та природних ресурсів Остап
Семерак презентував електронний сервіс
«Ecomapa.gov.ua», який включає інтерактивну
мапу сміттєзвалищ України та мобільний додаток із функцією он-лайн сповіщення про виявленні сміттєзвалища. Остап Семерак зауважив,
що інформація про місця видалення відходів, яка
надходить від місцевих органів влади не відображає повністю ситуацію із відходами в Україні
та закликав громадян долучитися до процесу інвентаризації. «Кожен може зайти на сторінку
сервісу, зареєструватися і залишити повідомлення про звалище. Ця інформація оброблятиметься і надсилатиметься у вигляді звернень громадян до відповідних органів», – зазначив Остап Семерак. Використовуючи мобільний додаток сервісу, кожен громадянин зможе сфотографувати будь-яке сміттєзвалище та надіслати фото на веб-портал Мінприроди.
Отримана інформація буде оперативно опрацьована та нанесена на мапу. У разі виявлення
стихійних сміттєзвалищ Мінприроди надсилатиме отриману інформацію до органів місцевої
влади зі спонуканням їх ліквідувати. Кожен громадянин зможе побачити процес усунення
порушень в оновлених статусах, передбачених додатками.

Мін’юст наполягає на притягненні
рейдерів до відповідальності
Міністерство юстиції передало до Національного антикорупційного бюро всі матеріали, які
стосуються спроб захоплення майна та бізнесу.
«Дуже важливо, щоб ті особи, які були до цього причетні, понесли відповідальність. Ми також
закликаємо НАБУ долучитися до підписання меморандуму між Мін’юстом та Національною поліцією про автоматизований обмін інформацією,
щоб мати змогу по гарячих слідах затримувати
ділків, які причетні до рейдерства», – наголосив міністр юстиції Павло Петренко. Він також
звернувся до народних депутатів – прийняти проект закону, який введе кримінальну відповідальність за вчинення рейдерських захоплень. «Це буде відповідальність на рівні корупційних
злочинів, тобто до 8 років ув’язнення зі спецконфіскацією. При цьому каратимуться всі особи,
причетні до рейдерських схем: реєстратори, заявники та вигодонабувачі», – заявив міністр.
Павло Петренко повідомив,що Уряд підтримав ініційовану Міністерством юстиції постанову,
яка зобов’язує нотаріусів та інших суб’єктів реєстрації перевіряти судові рішення на можливість підробки перед вчиненням реєстраційних дій, ухвалена Урядом. «Це дуже важлива антирейдерська постанова. Одна із схем, яка використовувалася рейдерами, – це підроблені судові рішення, коли рейдери фальсифікували печатки або йшли на змову з суддею, який видавав
рішення, однак не реєстрував його. Ми зобов’язали всіх державних реєстраторів перевіряти
рішення судів, які подаються заявниками», – пояснив очільник Мін’юсту.
«Народний фронт» діє
Вісник 5-11 вересня

Ключовим завданням для України
є відновлення статусу
транзитної держави
Міністр інфраструктури Володимир Омелян
взяв участь у Міжнародній транспортній конференції «Інтегровані транспортні коридори
Європа – Азія», яка пройшла в Одесі. «Якщо говорити про нашу країну, ключовим завданням
для України є відновлення статусу транзитної
держави. Ми повинні знайти гнучкі і ефективні
рішення для швидкісного, безшовного і безпечного транзиту. Це головна тенденція як для
всього світу, так і для України», – наголосив
Володимир Омелян. За його словами, підвищення транзитної привабливості України Мінінфраструктури бачить через реформування автомобільного, морського, залізничного та авіаційного секторів. «Імпульс зростанню національної економіки і підвищенню привабливості
України для іноземних партнерів надасть відновлення доріг і будівництво нових магістралей. Реформа залізничного сектора, особливо щодо модернізації рухомого складу та інфраструктури, буде також сприяти в значній мірі збільшенню транзиту територією України»,
– підкреслив Володимир Омелян. Міністр також наголосив, що відкрите небо і встановлення нових прямих маршрутів є ключовим для сприяння транзиту через територію України в
авіаційному секторі. «У нас є вигідне географічне положення, доступ до моря і надійних міжнародних партнерів. Створення нового міжнародного транспортного коридору «Балтійське
море – Чорне море – Каспійське море» сприятиме створенню комплексної стратегії для всіх
видів розвитку перевезень і завантаження існуючої інфраструктури вздовж маршруту», – зазначив Володимир Омелян.

Близько 1 000 шкіл
отримають нові комп’ютери
10 мільйонів гривень із загального фонду
Міністерства освіти і науки використають
на встановлення ліцензійного програмного забезпечення для шкільних комп’ютерів,
що отримала Україна в рамках угоди з Урядом Китаю. Ухвалення відповідної постанови
уряду ініціювала Міністр освіти і науки Лілія
Гриневич. «Дуже важливо, щоб китайські
комп’ютери, які ми вже отримали на відповідальне зберігання, були забезпечені відповідним програмним забезпеченням, і щоб ми зробили це перед тим, як доставити їх у школи»,
– зазначила міністр. Нагадаємо, що в рамках соціального проекту керівництво Китаю надало українським школам 23,5 тис. комплектів комп’ютерного обладнання. Наразі комп’ютери
вже розмитнено і доставлено до Києва. Після встановлення програмного забезпечення, їх
отримають близько 1 тис. шкіл.
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Україна – серед лідерів Паралімпіади-2016

7 вересня у Ріо-де-Жанейро стартували XV літні Паралімпійські Ігри, участь у яких беруть
спортсмени зі 170 країн. Україну представляє рекордна кількість спортсменів — 172 атлети,
які змагаються у 15 олімпійських видах. За результатами третього змагального дня українська збірна із 37 нагородами – друга за загальною кількістю медалей, і третя – за кількістю
золотих. Зокрема, Україна виборола 12 «золотих» медалей, 10 – «срібних», 15 – «бронзових».
Українським паралімпійцями вдалося встановити 6 рекордів світу за 3 дні змагань, 4 рекорди
Європи та 7 паралімпійських рекордів. Міністр молоді і спорту Ігор Жданов привітав успішні
виступи співвітчизників на Паралімпіаді. «Незламні, щасливі, сильні духом українці – стали
сенсацією Паралімпіади у Ріо. Третій день поспіль наші спортсмени викликають справжнє
захоплення у всього світу своїм патріотизмом та волею до перемоги. Вони запалюють трибуни, зривають аплодисменти та підкорюють світові рекорди. Наші паралімпійці своїм особистим прикладом доводять, що неможливе – можливе. Низький уклін кожному з вас! Ви
гордість України!», – наголосив Ігор Жданов. Паралімпіада триватиме до 18 вересня.

«Народний фронт» діє
Вісник 5-11 вересня

