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Арсеній Яценюк у США
зустрівся з Бараком Обамою
та Джозефом Байденом
Під час візиту до Вашингтона лідер партії
«Народний фронт» Арсеній Яценюк зустрівся з Президентом США 2009 – 2017 років
Бараком Обамою та Віце-президентом
США 2009-2017років Джозефом Байденом,
які представляють Демократичну партію.
Арсеній Яценюк наголосив, що Україна дуже цінує підтримку обох партій Конгресу – і Демократичної, і Республіканської. «Вдячний за потужну підтримку Барака Обами – зараз і в минулому – України, нашої свободи та безпеки», – зазначив Арсеній Яценюк після зустрічі. Коментуючи результати
зустрічі з Джо Байденом, лідер «Народного фронту» зазначив: «Віце-президент Байден був і залишається великим другом України. Вдячний за його бачення за потужну підтримку України».

Арсеній Яценюк у Вашингтоні
обговорив з новою адміністрацією
США питання протидії Росії
та надання оборонювальної зброї
Лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній
Яценюк у ході робочого візиту до Сполучених Штатів
зустрівся з радником Президента США з питань Європи та Росії Фіоною Гілл, помічником Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джоном Гефферном, заступником помічника Держсекретаря США Бріджет Брінк, а також провів зустріч у Heritage Foundation. За підсумками зустрічей
Арсеній Яценюк підкреслив, що нова американська адміністрація «повинна отримати реальну інформацію про те, що відбувається в Україні і чому Україна дуже важлива для Сполучених Штатів і в
цілому для світу». Арсеній Яценюк наголосив, що завдяки спільній роботі Україні та США протягом
останніх трьох років Україна досягнула значних результатів у реформі поліції, оборонного сектору,
Національної гвардії, антикорупційних органів, реформі системи освіти. Лідер «Народного фронту»
повідомив, що під час зустрічей з представниками нової американської адміністрації порушувався
широкий спектр питань: «Україна важлива для світу. Покажіть і докажіть Путіну, що нова адміністрація буде підтримувати Україну так само, як підтримувала протягом останніх років». «Окреме
питання стосується поставок оборонювальної зброї для України. Під час попередньої адміністрації
ми це питання неодноразово піднімали. І я сподіваюсь, що буде правильна відповідь нової адміністрації, якщо таке рішення буде прийнято», – наголосив Арсеній Яценюк. Також у ході візиту пройшли зустрічі лідера «Народного фронту» з радником з питань національної безпеки Віце-президента США Андреа Томпсон, керівництвом Міністерства оборони США, сенаторами США.

Канада і Велика сімка
підтримують основи
міжнародного порядку
і стоять на боці України
У ході візиту до Оттави лідер партії
«Народний фронт» Арсеній Яценюк
зустрівся з міністром закордонних справ Канади Христиною Фріланд та міністром публічної безпеки
Ральфом Гуддейлом. У рамках такого особливого формату розмови
йшлося про міжнародну підтримку
України. Під час зустрічі Арсеній Яценюк підкреслив, що високо цінує особистий внесок міністра закордонних справ, уряду й народу Канади у те, «аби Україна стала історією успіху».
Оскільки з початку наступного року Канада головуватиме у Великій сімці, підкреслив він,
важливим буде піднімати питання України на цей рівень. Христина Фріланд підкреслила, що і
Канада, і Велика сімка розуміють, що «вторгнення в Україну та анексія української території
– це питання верховенства права»: «Я була дуже задоволена чути це на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки від усіх міністрів». «Це грубе порушення європейських
кордонів. І Канада, і наші партнери з Великої сімки розуміють, що це надзвичайно небезпечно для світу. Із цим не можна змиритися. Канада підтримує основи міжнародного порядку, і
ми стоїмо на боці України», – підкреслила міністр закордонних справ Канади. Арсеній Яценюк
також висловив вдячність за участь Канади в програмі модернізації та тренувань українського війська. «Переконаний, що цей проект буде продовжено», – зазначив лідер «Народного
фронту». Під час візиту до Оттави Арсеній Яценюк також зустрівся з членами парламенту
Канади, а також разом із мером Оттави і представниками української та кримськотатарської
громади взяв участь у церемонії підняття кримськотатарського прапора біля мерії Оттави.

«Народний фронт» виконав найбільше передвиборчих обіцянок
Експерти визнали «Народний фронт» найвідповідальнішою серед усіх фракцій парламенту. «За два з половиною роки роботи депутатів VIII-го скликання
найбільш відповідальними виявилися народні депутати від фракції «Народного
фронту», які повністю або частково виконали 9 партійних обіцянок із 13-ти», – наголосила
шеф-редактор аналітичного порталу «Слово і Діло» Катерина Пітєніна. Експерти зазначили, що передвиборча програма «Народного фронту» відрізняється від програм інших партій конкретикою і меншою кількістю популізму. Крім того, згідно з рейтингом депутатів-мажоритарників, який регулярно проводить Громадянська мережа ОПОРА, у квітні 2017 року
керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак найбільш результативно проявив себе
у законодавчій роботі, а член фракції Михайло Бондар став лідером за сукупними показниками активності в парламенті та виборчому окрузі. «Максим Бурбак також найбільш активно
користувався правом виступу в сесійній залі», – зазначають в ОПОРі. У квітні найбільш дисциплінованим та активним щодо прийму громадян в окрузі та взаємодії з місцевими органами влади був представник «Народного фронту» Анатолій Дирів. Загалом за результатами
моніторингу протягом останніх трьох місяців демонструють стабільно високий рівень законотворчої активності, комітетської роботи та діяльності у виборчому окрузі мажоритарники
«Народного фронту» Михайло Бондар, Максим Бурбак, Ігор Гузь та Анатолій Дирів.
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник 15-21 травня

Олександр Турчинов провайдерам:
Не чекайте листа від СБУ, а вже сьогодні
починайте виконувати рішення РНБО щодо санкцій
Секретар Ради національної безпеки і оборони України,
один з лідерів партії «Народний фронт» Олександр Турчинов
закликав провайдерів починати виконувати рішення щодо
санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих
в Росії. Він пояснив, що черговий блок санкцій спрямований
проти громадян Російської Федерації, причетних до незаконного переслідування українських громадян. «Це стосується
слідчих, суддів, які проводили незаконні слідчі дії або виносили незаконні вироки щодо українських громадян, які незаконно утримуються на території Росії», – пояснив він. Останній
блок санкційного списку, який викликав найбурхливішу реакцію, за словами Олександра
Турчинова, «стосується санкцій проти російських юридичних осіб, діяльність яких загрожує
інформаційній та кібернетичній безпеці нашої країни». «Ми захищаємо Україну не тільки на
полі бою, а й від інформаційної та кібернетичної агресії, яка не менш небезпечна, ніж військова», – сказав він. «Я переконаний, що всі ми маємо захищати нашу країну всіма доступними
засобами», – додав секретар РНБО. Він пояснив, що приватним підприємцям, які використовують російські програмні продукти, зокрема, для бухгалтерського обліку, «ми можемо лише
рекомендувати не робити цього, але те, що стосується державних установ, вони будуть терміново переводитися на програмний продукт від вітчизняного виробника». Щодо російських
соціальних мереж, які потрапили до санкційного списку, Секретар РНБО України зазначив,
що їх використовують для незаконного збирання інформації, інформаційної агресії проти нашої держави, «кондової пропаганди» та вербування агентури російськими спецслужбами.
Через ці мережі, сказав він, також найбільше поширюється піратський контент, і Україна, як
європейська країна, має цьому протидіяти.

Рада ухвалила закон «Народного фронту»
про заборону георгіївської стрічки
Ухвалення Верховною Радою законопроекту про заборону георгіївської стрічки допоможе протидіяти російській
агресії проти України. «Річ у тім, що так звана георгіївська
стрічка, або, як її ще називають, колорадська стрічка, вже
давно є символом агресії Росії проти України», – наголосив народний депутат фракції «Народний фронт», автор
законопроекту Антон Геращенко. Він нагадав, що починаючи з 2005 року, російська пропаганда
використовує георгіївську стрічку для того, щоб розколювати українську націю. «Ми вже маємо
позитивний досвід прийняття закону про кримінальну відповідальність за використання нацистської та комуністичної символіки. Нинішнім законопроектом запроваджується адміністративна
відповідальність за носіння так званої георгіївської стрічки під час масових заходів», – зазначив
Антон Геращенко. Передбачено виключення для ветеранів війни, які мають нагороди, для музеїв, а також ті самі виключення, які містяться в законі про заборону використання націонал-соціалістичної та комуністичної символіки. «Таким чином, цей закон буде протидіяти намаганням
російської пропаганди розколоти українську націю», – резюмував автор.
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Задля ефективної інформполітики
Міноборони матиме власну газету
на час проведення АТО
Міноборони матиме власну газету на час проведення АТО задля ефективної інформаційної політики, спрямованої на захист національних інтересів,
суверенітету та територіальної цілісності України.
З цією метою парламентарі підтримали 226-ма
голосами законопроект авторства представників
фракції «Народний фронт» Вікторії Сюмар та Дмитра Тимчука. Голова Комітету ВР з питань інформаційної політики та свободи слова Вікторія Сюмар зауважила перед голосуванням, що
необхідність ухвалення цього законопроекту виникла після прийняття закону щодо роздержавлення державних і комунальних друкованих ЗМІ. «Оскільки в країні відбувається
антитерористична операція і, фактично, ми маємо справу з військовими діями, то сьогодні
постала необхідність, аби у Міністерства оборони України була своя газета, яка робиться
спеціально для воїнів АТО, для солдатів, які сьогодні на передовій», – заявила вона. Вікторія Сюмар також додала, що ухвалений закон дозволить зберегти газету «Народна армія»
для українських військових на час проведення АТО. Разом з тим, під час розгляду поправок із законопроекту була вилучена можливість створювати комунальні ЗМІ військово-цивільними адміністраціями.

МОН запустить прозорий сервіс
ліцензування вишів
Міністерство освіти і науки змінює програмне
забезпечення Єдиної державної електронної бази
з питань освіти, через яку в перспективі функціонуватиме новий прозорий механізм ліцензування
ВНЗ. «Вперше Міністерство вийшло на Єдину державну електронну базу освіти, що на 100% належить державі. До цього уся система повністю була
у приватних руках, включно з неймовірної кількістю персональних даних, що зберігаються у системі. Це було проблемою ще й тому, що
МОН не мало можливостей вдосконалити систему з огляду на потреби. Тому минулого
року були негаразди під час вступної кампанії. Сподіваюсь, що завдяки новій системі нам
вдасться зняти ці проблеми», – зазначила Міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич. Разом зі зміною системи в МОН триває підготовка нового
положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти. Зміни передбачатимуть
зменшення кількості даних, що вносяться вишами до системи. «Ми хочемо полегшити життя ВНЗ й автоматизувати систему ліцензування. Якщо ця процедура здійснюватиметься
через ЄДЕБО, вам не доведеться більше возити папери в МОН – існуватиме дистанційний
та прозорий електронний сервіс», – пояснила Лілія Гриневич.
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У Києві розпочав роботу оновлений відділ водної поліції
Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт»
Арсен Аваков презентував оновлений підрозділ водної поліції. «Цей перезавантажений поліцейський підрозділ має забезпечити патрулювання,
припинення правопорушень та профілактичну роботу з відпочиваючим
населенням на річці; ефективну співпрацю з рибінспекцією, боротьбу з
браконьєрством та незаконним виловом риби; спільні заходи з екологами
та збереження обладнання пляжів і зон відпочинку. Підшефна територія
1,6 тис. кв. км акваторії річки Дніпро і Канівського водосховища, 43 кілометри вздовж берега в межах Києва», – повідомив Арсен Аваков. Підрозділ працюватіме на оновлених катерах, з оновленою системою моніторингу акваторії за рахунок
дронів і зведеної системи моніторингу поліцейських сил Києва. До патрулювання і операцій підключено поліцейський гвинтокрил та спеціальні поліцейські сили КОРДу. Вже незабаром оновлені, додатково оснащені, підрозділи поліції на воді з’являться в Дніпропетровській, Запорізькій,
Херсонській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській, Одеській та Донецькій областях. «Запрошую молодь – відкриті конкурсні набори в тому числі і в ці підрозділи!», – зазначив Арсен Аваков.

Мін’юст ініціює встановлення
кримінальної відповідальність
за злочини проти людяності
Міністерство юстиції ініціює внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України
щодо встановлення кримінальної відповідальності за
злочини проти людяності. Відповідний проект закону був
схвалений на засіданні Кабінету Міністрів. «Дуже знаково, що саме сьогодні – в річницю депортації кримськотатарського народу – Уряд підтримав пропозиції Мін’юсту з внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення кримінальної
відповідальності за злочини проти людяності», – зазначив міністр юстиції, представник партії
«Народний фронт» Павло Петренко. Він уточнив, що йдеться про найстрашніші злочини, серед
яких вбивство, винищування, поневолення, депортація або насильницьке переміщення населення, ув’язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи людини поза її волею, катування, сексуальне рабство, переслідування будь-якої групи чи спільноти за політичними, расовими,
національними, етнічними, культурними, релігійними, гендерними мотивами й інші нелюдські діяння. Павло Петренко наголосив, що багато цих злочинів вчиняються зараз на території анексованого Криму російськими окупантами, а також на Донбасі російськими військами і терористами. «Закликаю парламент невідкладно ухвалити даний законопроект та на законодавчому рівні
закріпити найвищу міру покарання за вище названі злочини – довічне ув’язнення. Хочу зазначити,
що подібні дії не мають строку давності. Тож усі особи, які причетні до злочинів проти людяності,
вчинених стосовно українських громадян, понесуть відповідальність», – підкреслив міністр.
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