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Україна повинна стати однією з наступних
країн, яка набуде членство в НАТО
Голова Верховної Ради, представник «Народного фронту» Андрій
Парубій наголошує, що Україна повинна робити усе можливе, аби
стати членом НАТО. «Вважаю, що Україна повинна стати однією з
наступних країн після Чорногорії, яка набуде членства в Північноатлантичному Альянсі. Ми повинні робити усе можливе, аби до 2020
року привести сектор безпеки України до стандартів НАТО, а після
того - потрібне буде лише політичне рішення. Ми повинні усіма силами наближати той день, коли Україна зможе подати заявку і стати
членом Альянсу. Наша ціль - безпосередній вступ до НАТО, і треба
незмінно йти цим шляхом», - підкреслив він. За словами Андрія Парубія, в Альянсі розуміють, що російська агресія тільки поширюватиметься на інші країни світу, якщо її не зупинити. Голова українського парламенту вважає, що досвід України, яка протистоїть Росії, потрібен для усіх членів НАТО. Більш того, Україна і українська
армія сьогодні здатні бути дуже мобільними і твердими союзниками у забезпеченні безпеки всього
Східно-Європейського регіону. За логістикою і спроможностями українська армія може надавати
дуже дієву і активну підтримку і нашим сусідам з країн Балтії, і країнам, які межують з РФ.

Максим Бурбак – найефективніший законотворець
серед депутатів-мажоритарників Чернівецької області
За даними громадської мережі «Опора» представники парламентської фракції «Народний фронт» є найбільш ефективними законотворцями серед депутатів-мажоритарників Чернівецької області.
Активісти мережі порахували ефективність законотворчої діяльності чернівецьких депутатів-мажоритарників, співставивши кількість
зареєстрованих ними законопроектів із числом тих, які стали законами. Перше місце у цьому рейтингу посів керівник парламентської
фракції «Народний фронт», обраний від 204-го виборчого округу,
Максим Бурбак. Він зареєстрував 73 законопроекти, 17 з яких стали чинними законодавчими актами. 23,2% його законопроектів були
прийняті. На другому місці за продуктивністю законотворчої діяльності депутат-мажоритарник, обраний від 201-го виборчого округу,
представник «Народного фронту» Микола Федорук. У парламенті
він зареєстрував 47 законопроектів, з яких прийнято 5, що становить 10,6%. В цілому чернівецькі
депутати-мажоритарники під час роботи Верховної Ради 8-го скликання зареєстрували 252 законопроекти. 33 з них були прийняті парламентом, що становить 13%.

Мобільних операторів необхідно
зобов’язати покривати всю територію
України якісним зв’язком
Впроваджуючи в Україні нове покоління мобільного
зв’язку 4G, необхідно зобов’язати операторів покривати всю територію України якісним зв’язком. «В умовах
видачі ліцензії обов’язково необхідно вказати, що компанія зобов’язана покрити всю територію України» , наголосив Міністр інфраструктури, представник партії
«Народний фронт» Володимир Омелян. Міністр зазначив, що наразі проблеми з 3G зв’язком пов’язані з тим,
що оператори обирають найбільш рентабельні об’єкти:
міста чи невеликі містечка, «а села і дороги просто забувають». Крім того, Володимир Омелян підкреслив,
що важливим для національної безпеки є залучення
світових операторів мобільного зв’язку на український ринок: «Доцільно залучити торгового представника чи Міністерство економіки для проведення максимальної рекламної
кампанії серед іноземних компаній, щоб вони зайшли на український ринок. У нас зараз
мобільні оператори, скажімо так, недиверсифіковані».

Стипендії для видатних тренерів
національних збірних команд України
збільшено вдвічі
За ініціативи Міністерства молоді та спорту на чолі
з представником партії «Народний фронт» Ігорем
Ждановим підвищено стипендії для видатних тренерів
національних збірних команд України. Відповідне рішення було ухвалено Урядом. Новий розмір стипендії
становитиме близько 25 тис. грн на місяць.«Я обіцяв,
що ми серйозно підвищимо престижність праці і соціальні гарантії для тренерів, які виховують для країни не менш видатних олімпійських і паралімпійських
чемпіонів. Це був один з принципових висновків, зроблених нами після Олімпіади у Ріо», - нагадав міністр.
«Нам потрібно втримати той унікальний тренерський
потенціал, який маємо сьогодні. З іншої сторони, ми поступово створюємо умови для
повернення в Україну наших тренерів, що мають безцінний досвід, знання, методики підготовки, але були розкидані по світу в останні десятиліття», - зауважив Ігор Жданов. Нагадаємо, у 2017 році, відповідно до бюджетних програма Мінмолодьспорту, було також
вдвічі збільшено оплату праці спортсменів і тренерського складу штатних національних
збірних команд України.
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Представника «Народного фронту» Людмилу Денісову
обрано заступником голови ПАЧЕС
Під час засідання 49-ї Генеральної Асамблеї Парламентської Асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), представника фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Людмилу Денісову було обрано заступником голови Асамблеї. «Такий вибір 12-ти
країн-членів ПАЧЕС є виявом міжнародної довіри до України та безпосередньо до мене, як керівника постійної делегації», - зазначила вона.
Також Людмила Денісова повідомила, що Україна переймає головування в організації на другу половину 2017 року, а наступна Генеральна Асамблея ПАЧЕС відбудеться в Києві 28-30 листопада цього року.

Реінтеграція окупованих територій Донбасу має відбутися
з урахуванням екологічної складової
Міністр екології та природних ресурсів,
представник партії «Народний фронт» Остап
Семерак наголошує, що сьогодні Україні
складно оцінити всі збитки, завдані довкіллю
у східних регіонах України унаслідок бойових дій. У будь-якому разі повернення цих
територій до мирного життя має відбуватися
обов’язково з урахуванням екологічної складової. «Ми повинні говорити про правильне
прогнозування та інвестиції, які б дозволяли відродження Донбасу на засадах сталого розвитку», - зазначив Остап Семерак. Він
зауважив, що Донеччина є одним із найбільших платників екологічного податку в Україні і,
відповідно, має достатньо коштів на реалізацію місцевих природоохоронних програм. «Ми
визначили чотири спільних пріоритети у природоохоронній сфері. Зокрема, щодо належної
поведінки і управління всіма видами відходів, запуску у подальшому системи екологічного
моніторингу викидів в атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти, а також відновлення
постраждалих об’єктів природно-заповідного фонду», - сказав міністр. Він підкреслив, що
Україна вже сьогодні повинна мати план комплексного та системного бачення кроків з подолання екологічних наслідків військових дій на сході України, який сприятиме реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.
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