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Журналістів і депутатів приємно вразило
облаштування кордону з РФ на Харківщині

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони провів відкрите виїзне засідання на прикордонній ділянці Дергачівка-Гоптівка-Журавлівка в Харківській області, де за рішенням Уряду Арсенія Яценюка було облаштовано 163,2 кілометри сучасного кордону. У супроводі
журналістів депутати оглянули споруджений паркан з відеокамерами, сейсмодатчиками, що реагують на рухи людини, вежі спостереження та кілька вогневих позицій. Всього у 2015-2017 рр.
на українсько-російському кордоні в Чернігівській та Харківській областях облаштовано: 273 км
протитанкових ровів, понад 83 км металевого паркану та 153 км рокадних доріг. Загальна протяжність кордону з Росією, який треба облаштувати – 3 тис. км. Обсяги того, що вже зроблено з
початку реалізації Проекту, звичайно, масштабні, проте це лише близько 14% від запланованого,
адже провести роботи повністю не дозволяє брак фінансування. Загалом Державним бюджетом у 2015-2016 роках на заходи з облаштування було виділено 600 млн. грн., які реалізовані в
повному обсязі. У цьому році отримано 50 млн. гривень, з запланованих 200 млн. гривень. «Народний фронт» вважає, що інженерне облаштування кордону обов’язково треба продовжувати.
Для цього, зокрема, Кабінет Міністрів має в повному обсязі профінансувати відповідну бюджетну
програму цього року, й збільшувати фінансування проекту в наступні роки. Крім того, ми вимагаємо спрямувати на облаштування кордону 500 млн. грн з числа коштів, вкрадених Януковичем і
повернутих до держбюджету за судовим рішенням про спецконфіскацію.

Подальше звільнення окупованих територій
у межах формату АТО – неможливе
Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один із лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни, яку веде проти нас
РФ. «Військові дії тривають на сході нашої країни вже три роки, і
переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО. Водночас потрібно зазначити, що антитерористична операція виконала
дуже багато важливих завдань. Саме в рамках АТО ми зупинили
агресора, змогли провести президентські, парламентські і місцеві
вибори, а також звільнили значну частину окупованої території України. Водночас настав час
перейти до нового формату захисту країни», – сказав Олександр Турчинов в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна». За його словами, чинне українське законодавство передбачає два
основних випадки, коли дозволяється бойове застосування Збройних Сил – оголошення війни і антитерористичної операції. Він пояснив, що законодавство формувалося на основі уявлень ХХ століття про класичну війну, і не враховує необхідність протистояти гібридній агресії,
яку веде проти нас РФ. «Настав час не просто визнати окупованими деякі регіони Донецької
і Луганської областей, а чітко, на законодавчому рівні, визначити засади державної політики
щодо їх звільнення. Необхідна ефективна технологія захисту країни, а для цього законодавчо
потрібно надати Президентові право застосовувати ЗСУ та інші військові формування проти
гібридної агресії з боку РФ», – підкреслив Секретар РНБО. Олександр Турчинов наголосив,
що це питання вимагає обговорення в професійному експертному середовищі. Уточнений
законопроект «Про відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей» буде представлений Президентові, після
чого, сподіваюся, він оперативно буде внесений до Верховної Ради.

Андрій Парубій у Вашингтоні:
Сенат США схвалив посилення санкцій проти Росії
Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав закон щодо санкцій
проти Російської Федерації. Цей Закон підтримали 97 сенаторів із 100.
Голова Верховної Ради України, представник партії «Народний фронт»
Андрій Парубій, який перебував з робочим візитом у США, був присутній під час розгляду цього документу у залі Сенату. «Дякую усім сенаторам, які підтримали цей важливий для України і всього вільного
світу Закон. Раніше введені Президентом США санкції, тепер затверджені Сенатом, як Закон. Більш того, санкції розширені на фінансовий
і енергетичний сектор. А також цим законом передбачено і виділення 250 мільйонів доларів
на протидію російському деструктивному впливу»,- зазначив Андрій Парубій. Уході візиту до
США Голова ВР також підписав зі спікером Палати представників Конгресу Полом Раяном
Меморандум про співробітництво між Парламентами України та США. Цей документ спрямований на стратегічне партнерство та розширення двосторонньої взаємодії між Парламентами
у політичній, економічній, безпековій, гуманітарній та культурній сфері. «Важливо, що у Меморандумі Україна визначається, як форпост захисту західної цивілізації від російської агресії.
Переконаний, що підписання Меморандуму виведе нашу співпрацю не лише на новий рівень
міжпарламентської, але й на новий рівень міждержавної співпраці», – сказав Андрій Парубій.
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Швидкісний Інтернет повинен бути
у кожній школі
Міністерство освіти і науки сподівається на підтримку місцевих органів влади у проведені швидкісного Інтернету, зокрема, під’єднанні до нього усіх комунальних
шкіл. «21 століття дало нам багато нових можливостей
у сфері освіти, і онлайн освіта – одна із них», – наголосила Міністр освіти і науки, представник партії «Народний
фронт» Лілія Гриневич. Під час зустрічі з головою Одеської ОДА Максимом Степановим
міністр подякувала, що Одещина є одним із провідних регіонів, який цілеспрямовано розвиває онлайн освіту. «Це нові можливості як для дітей із сільських територій, так і для освітян. Завдяки онлайн-курсам вони можуть послуговуватися досвідом та напрацюваннями
найкращих учителів України. Це дуже важливо, адже зараз діти із сільських територій не
мають рівного доступу до якісної освіти, особливо порівняно з можливостями, які є у їх
однолітків у великих містах. Однак, ви маєте розуміти, що проекти онлайн освіти не будуть
працювати вдало, якщо кожна віддалена школа не буде під’єднана до швидкісного Інтернету. Адже користування онлайн-ресурсами, особливо на уроках, має бути максимально
зручним», – наголосила Лілія Гриневич.

Схвалено Стратегію підвищення безпеки
дорожнього руху в Україні
За пропозицією міністра інфраструктури, представника партії
«Народний фронт» Володимира Омеляна Уряд схвалив Стратегію
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до
2020 року. «Дорожній фонд передбачає, що 5% коштів буде спрямовано саме на забезпечення безпеки руху на автошляхах. Вперше ми маємо захищену статтю фінансування на безпеку. Очікується, що 2018 року на безпеку буде спрямовано 1,6 млрд гривень,
2019-го – 2,5 млрд, а з 2020 – щонайменше 3,5 млрд. Україна може
і має скоротити рівень смертності на дорогах щонайменше вдвічі до 2020 року», – наголосив міністр. Для цього буде утворено координаційний орган з дорожньої безпеки під головування Прем’єр-міністра України. Цей орган координуватиме зусилля Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я, Національної
поліції, «Укравтодору», Укртрансбезпеки, місцевих органів державної влади щодо розвитку
системи безпеки на автошляхах. «Нам потрібна єдина і збалансована державна політика
в цій сфері. Тільки скоординовані дії дадуть системний результат. А результат – врятовані
життя наших громадян», – підкреслив Володимир Омелян.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник 12-18 червня

