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Збройні сили НАТО
та України
мають бути на одному
рівні підготовки
і оборонятися
однією зброєю

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк виступає за створення нового формату співпраці НАТО+: збройні сили Альянсу та України мають бути на одному рівні підготовки і оборонятися однією зброєю. «Не бійтеся постачати оборонювальну зброю для України. Не бійтеся
Росії. Ми захищаємо ваші кордони. Наші вояки зі зброєю в руках захищають безпеку Європи», – звернувся Арсеній Яценюк до партнерів з НАТО під час ювілейного 10-го Київського
Безпекового Форуму, організованого Фондом «Відкрий Україну». Лідер «Народного фронту»
виступив під час дискусії «Зміцнення співробітництва та безпеки України та країн Балтії», в
якій на його запрошення взяли участь прем’єр-міністри України Володимир Гройсман, Естонії
Юрі Ратас, Латвії Маріс Кучінскіс та Литви Саулюс Скверняліс у форматі, який був вперше
заснований у 2015 році в Ризі за його ініціативи як тогочасного глави українського уряду. Арсеній Яценюк підкреслив, що Європа і НАТО «повинні для себе зробити висновки, яким чином
відповідати на нові виклики». Він наголосив, що Україна «заплатила надто велику ціну за відсутність політичної волі серед країн-членів НАТО у 2008 році заявити на весь світ, що Україна і
Грузія отримують План дій щодо членства в НАТО»: «Ціна цьому – анексована територія Грузії.
Ціна цьому – анексований Крим, тимчасово втрачений Донецьк і Луганськ. Ціна цьому – військові злочини в тому числі в Сирії». На силу треба завжди відповідати силою, по-іншому у
світі не буває, це єдиний формат, який розуміють диктаторські режими, наголосив він. Арсеній Яценюк висловив переконання, що партнери з НАТО повинні подумати над новим форматом співробітництва. «На моє переконання, формат НАТО+ повинен передбачати, що Збройні
сили тих країн, які входять в цей формат, є повністю взаємопов’язані та взаємоефективні
разом з країнами-членами НАТО. Ми повинні повністю відповідати всім стандартам Збройних
сил країн-членів Альянсу», – підкреслив він.

Безвізовий режим з ЄС –
це досягнення всіх українців
«Народний фронт» вітає рішення Європейського парламенту стосовно надання безвізового режиму для України. Поруч із практичним значенням цього кроку, який
відповідає одній з головних європейських свобод – свободи вільного пересування європейців, вагомим є те, що
і українська, і європейська сторони виконують взаємні
зобов’язання та домовленості. У рішенні, прийнятому в
Брюсселі, є насамперед визнання багатьох змін і зусиль,
здійснених у нашій державі. Заслуга такого визнання
належить нашому народові і нашому громадянському
суспільству. Команда «Народного фронту» наближувала
цей момент всіма силами. Нагадаємо, що саме Арсеній
Яценюк підписав політичну частину Угоди про Асоціацію з ЄС, а уряд України під його керівництвом за стислі терміни організував узгодження й домігся виконання всіх вимог плану дій
щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для України. За нашої підтримки цю роботу
продовжив нинішній уряд держави.
Пишаємося, що «Народний фронт» був рушійною силою відповідних реформ у парламенті
– реформ, які самі по собі стали безпрецедентним досягненням у таких складних умовах. Такий результат є спільним досягненням усіх національних сил – громадських активістів, представників законодавчої та виконавчої влади, всього народу. І кожне рішення, яке приймалося
нами, відбувалося в надзвичайних умовах – умовах війни Росії проти України і проти Європейського Союзу. Відповідальне голосування Європарламенту і остаточне рішення Ради ЄС
ознаменують перехід відносин України і Євросоюзу до нової якості. Рубежі та обмеження між
нами зникають, наш взаємний рух до історичної європейської єдності продовжується.

Олександр Турчинов:
ракетна атака США в Сирії –
адекватна та своєчасна реакція
Секретар Ради національної безпеки і оборони
України, один з лідерів партії «Народний фронт»
Олександр Турчинов вважає удар, нанесений
крилатими ракетами США по військовому об’єкту в Сирії, адекватною та своєчасною реакцією
на застосування союзником Російської Федерації
Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільного
населення. На зустрічі Олександра Турчинова з заступником Генерального секретаря
НАТО Роуз Геттемюллер обговорювалась поточна ситуація, що склалась через військову агресію РФ проти України. Також співрозмовники приділили окрему увагу питанню
взаємодії України з Альянсом, реформування сектору безпеки і оборони нашої країни та
його переходу на стандарти НАТО. Заступник Генсека НАТО та Секретар РНБО України
визначили ряд стратегічних напрямків для співпраці, зокрема в питаннях протидії сучасним гібридним загрозам.
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Парламент проголосував
за збільшення допомоги сім’ям
загиблих військовослужбовців
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект
щодо збільшення одноразової допомоги сім’ям
загиблих військовослужбовців із 609 000 гривень до 913 500 гривень. Крім того, збільшується допомога для інвалідів або військовослужбовців, які частково втратили інвалідність.
Співавторами документу виступили представники «Народного фронту». Заступник голови фракції «Народний фронт», голова Комітету
з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський подякував Міністерству фінансів за підтримку законопроекту. «Це один з небагатьох прикладів, коли Мінфін підтримує соціальний закон, підтримує закон щодо захисту всіх категорій військовослужбовців,
починаючи від інвалідності, загибелі – в рази», – додав представник «Народного фронту».

«Народний фронт» виступає
проти введення абонплати за газ
Рішення НКРЕКП про введення щомісячної абонплати за підключення до системи газопостачання
– це новий податок на користь олігархів. «Фракція
«Народний фронт» категорично виступає за скасування абонплати за газ. Це не абонплата за газ,
це – податок Фірташу та Льовочкіну, керівнику адміністрації Януковича, з кожної сім`ї в Україні», –
заявив голова фракції Максим Бурбак. «Понад 100
грн люди будуть платити. Я розумію, що ці гроші
підуть на оплату адвокатів або на збагачення чи
проведення антиурядової кампанії в ЗМІ», – додав
він. Максим Бурбак підкреслив, що без деолігархізації газо- та електророзподілення такі
рішення не можна приймати. Якщо НКРЕКП не змінить своєї проолігархічної політики, «Народний фронт» ініціюватиме повне кадрове оновлення цієї нацкомісії. «Ми наполягаємо на
вивченні рішення НКРЕКП на предмет дій в інтересах мафіозних керівників колишнього
«РосУкрЕнерго», – підкреслив керівник фракції. Своєю чергою представник «Народного
фронту» депутат Леонід Ємець зазначив, що практичним кроком з подолання проблеми
може стати новий закон про НКРЕ. «Ця проблема уже раз виникла, і щоб вона не повторилася, законом має бути передбачено ряд запобіжників», – підкреслив він. «Очевидно, що
кінцевий споживач, він же громадянин, отримує додаткове фінансове навантаження. Неприйнятною є ситуація, коли в сільській місцевості, селяни за власний кошт прокладають
оці мережі, а тепер раптом з якогось дива вони за ці свої профінансовані і прокладені ними
ж мережі мають платити кошти за те, що вони ними користуються», – обурився представник «Народного фронту».
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Розроблено законодавчі зміни,
які забезпечать зміну керівництва
та нормалізацію роботи НАЗК
Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло
Петренко презентував законопроект, прийняття якого дасть
можливість змінити керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції та підвищить ефективність його роботи. «Разом з громадянським суспільством, експертним середовищем і нашими іноземними партнерами Мін’юст напрацював
модель, яка усуне недоліки й прогалини у законодавстві, які
ставлять під загрозу повноцінне функціонування системи електронного декларування. Принципова позиція – система електронного декларування в країні має працювати. Усі без виключення
державні службовці на всіх рівнях мають подавати декларацію й нести відповідальність за внесену туди недостовірну інформацію і порушення антикорупційного законодавства», – заявив він.
Павло Петренко наголосив, що до діючого нині законодавства не буде внесено жодних змін, які
стосуються сенситивних частин закону: електронного декларування, кола осіб, які подають декларації, тощо. Агентство зберігає всі гарантії незалежності й повноцінного функціонування, які
визначені чинним законодавством. Проектом запропоновано ввести персональну відповідальність керівника НАЗК за роботу всього органу, у тому числі неефективну. Розробленими змінами також передбачене введення інституту незалежного зовнішнього аудиту діяльності даного
антикорупційного органу. Разом з тим представлений законопроект передбачає, що особи, які
до 1 квітня 2017 року не змогли подати звіт, звільняються від відповідальності за несвоєчасну
подачу декларацію за умови її подання до 1 травня цього року. Павло Петренко публічно звернувся до народних депутатів із закликом якнайшвидше ухвалити цей законопроект.

Арсен Аваков відкрив оновлений
Науково-дослідний
експертно-криміналістичний
центр МВС на Луганщині
Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний
фронт» Арсен Аваков відкрив оновлений Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
у місті Рубіжному на Луганщині. «Незважаючи на непрості умови, в яких сьогодні знаходиться Луганщина, ми робимо все можливе, щоб поліція області
професійно та якісно виконувала свої функції, надавала жителям якісні сервісні та експертні послуги. Це надзвичайно важливо, що саме тут, у регіоні де проходять військові дії, ми відбудували
поліцейську інфраструктуру, яка відповідає європейським стандартам та викликам сьогодення»,
– зазначив Арсен Аваков. У 2014 році приміщення НДЕКЦ МВС України у Луганську захопили представники незаконних збройних формувань. Центр змушений був передислокувався у непристосоване приміщення у Сєвєродонецьку, згодом – у Рубіжне. Криміналістам бракувало експертного обладнання та спеціально облаштованих приміщень для проведення експертиз та досліджень, вкрай
необхідних для роботи поліції. У оновленому НДЕКЦ Луганщини є окремі балістична та хімічна лабораторії, обладнані сучасними установками. Завдяки цьому новому обладнанню луганські експерти-криміналісти зможуть проводити судові експертизи за 21 напрямом дослідження.
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Завдяки «Народному фронту»
мешканці гуртожитків зможуть
приватизувати своє житло
Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить
громадянам, які багато років проживають у гуртожитках, приватизувати своє житло. Серед ініціаторів законопроекту й представники фракції
«Народний фронт». «Найголовніше, що цей закон, нарешті, дозволить громадянам, які свого часу
працювали на підприємствах і проживають багато років у гуртожитках, отримати це житло, приватизувавши його», – розповів член фракції «Народний фронт» Олександр Дроздик. Він зазначив, що
у 90-х роках під час приватизації підприємств гуртожитки були незаконно включені до статутних капіталів цих підприємств і, фактично, за копійки передані їм разом з іншим майном. «Тому зараз цим
законом ми встановлюємо справедливість і даємо можливість, щоб ці гуртожитки були повернуті
громаді. Тому що першочергове завдання – передати їх на баланс органів місцевого самоврядування. І вже після цього, коли вони будуть на балансі, люди, звичайно, матимуть можливість приватизувати своє житло, в якому вони живуть багато років, а деякі кількома поколіннями», – наголосив
парламентар. Органам місцевого самоврядування дається півроку для переведення гуртожитків на
свій баланс. Дія цього закону поширюватиметься лише на тих мешканців гуртожитків, які на сьогодні не мають іншого власного житла. Ще один зі співавторів документа Віталій Корчик наголосив,
що шлях розробки цього закону був досить складний, але завдяки консолідованій роботі народних
депутатів він був нарешті ухвалений. «Законопроект навіть був заветований, але ми як представники фракції «Народний фронт» долучилися до його опрацювання і зробили все, аби українські громадяни знали, що ми піклуємося про них, що ми розуміємо їхні проблеми і голосуємо за ті необхідні
законопроекти, які сьогодні на часі», – резюмував він.

В’ячеслав Кириленко:
Книжкова деколонізація триває
На виконання закону про обмеження доступу на український ринок
друкованої продукції антиукраїнського змісту Кабінет Міністрів визначив порядок надання дозволів на ввезення книг із Росії, а також вилучення із обігу продукції, яка буде поширюватися в Україні без дозволів.
«Ухвалено два ключових документи на виконання закону про обмеження доступу на український ринок друкованої продукції антиукраїнського змісту. Цей закон скеровано проти путінської книжкової пропаганди, яка безперешкодно
надходила на нашу митну територію десятиліттями, у тому числі і після розв’язання Росією війни
проти України», – зазначив Віце-прем’єр-міністр, представник партії «Народний фронт» В’ячеслав
Кириленко. Він уточнив, що обидва документи набувають чинності через 30 днів після їх офіційної
публікації. Дозволи буде надавати Держкомтелерадіо, на відповідність критеріям оцінюватиме
Експертна рада. Протягом 10 днів імпортер російської книги отримуватиме дозвіл або обґрунтовану відмову з вичерпного переліку причин, обумовлених законом. Дозвіл надається безоплатно
та є чинним протягом дії угоди імпортера із власником прав на видання.
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