«Народний фронт» діє
Вісник 24 квітня – 14 травня

Арсеній Яценюк
здійснить візити
до США
та Канади
15 – 19 травня лідер політичної партії «Народний Фронт» Арсеній Яценюк здійснить
робочі візити до Сполучених Штатів Америки та Канади. Мета поїздки до Північної Америки полягає в мобілізації міжнародної підтримки на захист України. У центрі уваги обох
візитів перебуватимуть три ключові проблематики – протидія агресії Росії, енергетична
безпека та підтримка економічного відновлення України. У Вашингтоні Арсеній Яценюк
проведе зустрічі з представниками нової адміністрації Сполучених Штатів. Плануються
зустрічі з керівними посадовцями у Раді національної безпеки. Арсеній Яценюк зустрінеться з керівництвом Державного департаменту і Міністерства оборони Сполучених
Штатів. Окремими подіями стануть зустрічі Арсенія Яценюка з колишнім Президентом
Сполучених Штатів Бараком Обамою, а також колишнім Віце-президентом Джозефом
Байденом.
У Вашингтоні плануються виступи Яценюка перед експертами з питань міжнародних
відносин і безпеки у провідних аналітичних інституціях – American Enterprise Institute,
Heritage Foundation, а також в Раді з питань зовнішньої політики.
Візит до Оттави передбачає зустрічі з Міністром закордонних справ Христиною Фріланд та іншими високими представниками уряду та парламенту Канади.
У столиці Канади Арсеній Яценюк візьме участь у заходах, присвячених солідарності
з Україною та кримськими татарами.

Ми повернули Україні награбовані Януковичем кошти
попри саботаж корупціонерів
На користь держави конфісковано заарештовані Урядом Арсенія Яценюка активи Януковича. Це логічне завершення процедури, яка мала відбутися одразу після самого рішення
про арешт. Повернення грошей Януковича українцям – це справедливе рішення, над яким
послідовно працювала команда «Народного фронту». Тривалий час «Народний фронт» вимагав ухвалення у Верховній Раді України закону про спецконфіскацію. Це був вимушений
захід в умовах, коли уповноважені слідчі та контролюючі органи зволікали з виконанням
свого обов’язку з відновлення справедливості. Постійно існував ризик, що з арештованих
урядом Арсенія Яценюка активів Януковича буде знято арешт і вони будуть виведені за межі
України. Через зволікання з конфіскацією цих активів минулого року було недофінансовано
державне оборонне замовлення. Спроби ухвалити закон про спецконфіскацію наражалися на постійний спротив не лише колишніх «регіоналів», а й на відвертий саботаж частини
парламентарів, які нібито випромінюють «євро оптимізм», присвоїли собі виняткове право
на безпідставні та голослівні звинувачення усіх довкола у корупції, а насправді виявилися
банальними захисниками статків Януковича і його банди. Нарешті суд ухвалив остаточне рішення і частина награбованого Януковичем надійде до бюджету України. Це понад 40 млрд.
грн. Як і раніше, «Народний фронт» вважає, що основна частина цих коштів повинна піти
на потреби української армії, національної безпеки та підтримання правопорядку. Головним
пріоритетом держави ще довго залишатиметься питання здатності відповідати на зовнішні
загрози російського агресора.

Підписано стратегічний документ
про співпрацю між оборонпромами
України та Туреччини
У ході візиту офіційної делегації України до
Туреччини на чолі Секретарем Ради національної безпеки і оборони, одним із лідерів партії
«Народний фронт» Олександром Турчиновим,
країни підписали угоду про співпрацю між оборонпромами. «Цей документ визначить стратегічні напрямки співпраці для провідних оборонних підприємств наших країн», – підкреслив
Секретар РНБО України. У ході візиту Олександр Турчинов також взяв участь в офіційній
церемонії відкриття однієї з найбільших на Євразійському континенті міжнародної виставки
оборонної промисловості «IDEF 2017». У рамках об’єднаної експозиції від України, яка була
представлена найбільш потужно за всю історію незалежності, у виставці взяли участь провідні українські підприємства-розробники та виробники озброєння, зокрема ДП КБ «Луч»,
ДП «Антонов», КБ «АО», ДП «Мікротек». Вони представили новітні зразки стрілецької зброї,
бронетанкової техніки, боєприпасів, засобів активного та динамічного захисту броні, нові
розробки в авіа- та ракетобудуванні тощо. «Кількість підписаних контрактів та меморандумів
про співпрацю свідчить, що українська зброя та українські технології мають попит на світових ринках», – заявив Секретар РНБО України. Олександр Турчинов також провів зустрічі з
Міністром національної оборони Туреччини Фікрі Ишиком, керівником оборонпрому Туреччини Ісмаїлом Деміром. Крім того, відбулися консультативні зустрічі з міністрами оборони та
керівниками ОПК ряду країн Азії та Африки.
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Українці мають право
подорожувати до Європи
за 20 євро, а не за 500
Політична партія «Народний фронт» наголошує
на тому, що прихід світових авіакомпаній до України, таких як Ryanair, – це здійснення мрій мільйонів українців дешево та безпечно подорожувати
Європою. «Народний фронт» вважає, що українці
мають право літати до Європи за 20 євро, а не за
500. І Україна в одному кроці від цього. 15 березня
2017 року офіційний представник компанії Ryanair заявив про готовність компанії вже з осені
цього року здійснювати регулярні рейси з аеропортів Києва та Львова. Цьому передували
кількарічні переговори, які успішно завершив представник «Народного фронту» міністр інфраструктури Володимир Омелян. Окрім Ryanair, в Україну зайдуть і інші конкурентні авіакомпанії. Їх рішення зумовлене наданням Україні безвізового режиму з ЄС. Україна зробила
неможливе, виконавши вимоги для набуття безвізового режиму за такий короткий час. Тепер
маємо зробити все необхідне, щоб українці могли зручно, дешево та безпечно подорожувати
Європою. На жаль, останнім часом розгорнулася потужна піар-кампанія, щоб не допустити
бюджетних авіаперевізників в Україну. Лобісти бажають зберегти монополію і надприбутки
на ринку авіапослуг. Відсутність конкуренції і надалі гальмуватиме розвиток ринку авіаперевезень в Україні, а необґрунтоване ціноутворення на авіаквитки – це порушення прав українських громадян. Підвищення конкуренції на ринку авіаперевезень матиме системний позитивний ефект для України та Європи. «Народний фронт» вважає, що маючи доступні зручні
авіаперевезення із Європою, Україна впевнено закріпиться на діловій карті світу.

Петиції від місцевих громад
можуть стати дієвим механізмом
проти газових олігархів
Народний депутат від 204 виборчого округу, керівник парламентської фракції «Народний фронт» Максим
Бурбак зареєстрував петицію про скасування рішення
Чернівецької міськради, яким на баланс ПАТ «Чернівціоблгаз» була передана друга низка газогону. Газогін
облгазу було передано безоплатно, тоді як громада міста витратила на його будівництво понад 23 млн грн.
Громада міста підтримала ініціативу Максима Бурбака – за два тижні петиція набрала понад
280 голосів при необхідних 250. «Міськрада повинна скасувати своє попереднє ганебне рішення про «подарунок» фірташам другої низки газогону і повернути його у власність та розпорядження громади. З прийняттям усіх супутніх рішень, щоб зобов’зати облгаз виконувати
свої функції, без шантажу і саботажу», – наголосив народний депутат. Він також закликав
мешканців інших громад прийняти подібні рішення: «Це буде дієвий крок в демонополізації та
деолігархізації газової системи. Реальні зміни необхідно впроваджувати реальними інструментами. І петиція, це ще один впливовий чинник для змін».
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Розпочато проект зі створення
нового освітнього простору
в 200 школах України
Міністерство освіти і науки та Міністерство
регіонального розвитку розпочали розробку й
впровадження спільного проекту створення нового освітнього простору в 200 школах України.
За словами міністра освіти і науки, представника
партії «Народний фронт» Лілії Гриневич, у 50 із 200
шкіл, в яких буде створено новий освітній простір
цього року, МОН також пілотуватиме нові освітні програми та матеріали для першого класу
Нової української школи. «Пілотні школи та вчителі першого класу, що там викладають, стануть першопрохідцями. Саме вони апробують новий стандарт початкової школи, програми та
освітні матеріали, що застосовуватимуться у навчальному процесі. На основі їхніх зауважень
будуть сформульовані зміни та поправки до пілотованих матеріалів, після чого вони будуть
запроваджені по всій Україні у 2018 році, коли перший клас піде в Нову Українську Школу», –
пояснила Лілія Гриневич. Вона додала, що є певні вимоги до того, яким має бути середовище
для успішного впровадження реформи. Зокрема, йдеться про мобільні робочі місця – для
гнучкості в організації роботи класу і використання сучасних освітніх методик – створення
сучасної медіатеки на базі звичайних шкільних бібліотек, забезпечення у школі вільного доступу до Інтернету та ІКТ загалом тощо.

Розпочато будівництво сховища
відпрацьованого ядерного палива
Міністр екології та природних ресурсів, представник
партії «Народний фронт» Остап Семерак наголошує, що
будівництво Центрального сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦВЯП) з українських атомних електростанцій дозволить не лише економити великі суми
грошей з державного бюджету, але й стане ще одним
кроком для утвердження незалежності України від Російської Федерації. «Як і рік тому, я вважаю, що це – надважливий проект для України. Цей об’єкт забезпечить безпечне збереження відпрацьованого палива протягом тривалого періоду. Сьогодні відпрацьоване паливо знаходиться на
зберіганні в Росії»,- зазначив Остап Семерак. Міністр нагадав, що Україна щороку платить
близько 200 млн. доларів Росії за зберігання відпрацьованого ядерного палива. «Збудувавши власне сховище, Україна вже за кілька років може його окупити. Зона відчуження має всі
можливості для реалізації цього проекту і його будівництво відбуватиметься за найвищими
світовими стандартами з екологічної безпеки», – підкреслив Остап Семерак. На сьогодні вже
завершено проектування ЦВЯП та розпочато будівництво під’їзної залізничної колії до сховища, на території якого було проведено радіаційне дослідження земельних ділянок. Міністр
переконаний, що будівництво і подальша експлуатація сховища сприятиме реабілітації зони
відчуження, поверненню до господарської діяльності частини цієї зони.
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В Україні запроваджуються
міжнародні протоколи
лікування
Міністерство юстиції провело державну реєстрацію наказу Міністерства охорони здоров’я, який дає можливість українським лікарям використовувати міжнародні протоколи
лікування та найпередовіші методики надання медичних послуг. «Спільно з Міністерством
охорони здоров’я ми завершили процес імплементації дуже важливого для всіх наших громадян рішення. На виконання доручення Уряду, не
зважаючи на величезний спротив з боку певних псевдоекспертів, учора Мін’юстом було зареєстровано рішення МОЗ про запровадження в Україні нових стандартів клінічних протоколів»,
– повідомив Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Дане є ще
одним потужним кроком для прибирання «радянщини» з українського правового поля. «Нам
нав’язували радянські стандарти у багатьох сферах життя, у тому числі й у напрямку медицини. І те, що Міністерство охорони здоров’я розпочало амбітну реформу медичної системи є
величезним кроком уперед. Команда Міністерства юстиції готова й надалі підтримувати ініціативи наших колег з МОЗ. Це стосується не лише запровадження нових клінічних протоколів,
але й тих ініціатив у напрямку побудови нової української системи медицини, які зараз перебувають на порядку денному Парламенту», – наголосив Павло Петренко.

Мінінфраструктури веде перемовини
з Німеччиною про залучення 100 млн
на оновлення приміських електричок
Міністерство інфраструктури України веде переговори з Урядом Німеччини щодо залучення 100 млн. євро на оновлення
приміських електричок. «Планується, що за ці кошти буде придбано 10-15 нових приміських електричок для потреб Укрзалізниці», – пояснив Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт» Володимир
Омелян. Він наголосив, що це не буде просто транспорт, який вийде на маршрути і демонструватиме збитковість. «Міністерство планує організувати своєрідний конкурс між містами: яке місто
запропонує кращу концепцію використання електричок, беззбиткову модель, те й отримає нові
та комфортні приміські потяги. Укрзалізниця жаліється, що приміські електрички є збитковими,
але насправді за проїзд сплачує не більше 20% пасажирів, тому потрібно ввести нормальну систему оплати, контроль, прибрати зловживання – і збитковість перетвориться на щонайменше
беззбитковість, а при нормальному підході ми зможемо побачити прибуток», – заявив міністр.
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