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Арсеній Яценюк
у День Соборності:
Ми – єдиний народ
і щодня відстоюємо
цю єдність
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній
Яценюк привітав українців з Днем Соборності. «Майже сто років тому українці сказали кожний собі, один одному
і цілому світу: Ми – народ. І ми – єдиний народ. Ми краще за інших знаємо
ціну єдності», - зазначив він. «Просимо
в молитві про Україну: Боже, нам єдність подай!. І щодня цю єдність відстоюємо», - наголосив
Арсеній Яценюк. Завжди пам’ятаймо про мільйони українців у всьому світі, єдність з якими також
святкуємо у цей день, закликав лідер «Народного фронту».

«Народний фронт» домігся підвищення
виплат військовим на фронті
Завдяки зусиллям «Народного фронту» доплати військовослужбовцям, які перебувають на першій лінії,
підвищено до 6 тисяч гривень, а військовослужбовцям
на другій лінії – до 2,4 тисяч гривень. «Фракція «Народний фронт» домоглася підвищення виплат на фронті.
Це було умовою голосування за бюджет», – зазначила
представник фракції Тетяна Чорновол. Депутат уточнила, що свого часу цю проблему було
піднято нею та іншими депутатами, які входять до складу парламентського комітету з питань
національної безпеки та оборони, зокрема, Головою Комітету та заступником голови парламентської фракції «Народний фронт» Сергієм Пашинським. Вимогу підвищити виплати члени
комітету з питань нацбезпеки висунули після ознайомлення з розписом видатків Міноборони,
в якому виплати на 2017 рік було збережено на рівні 2016 року. «Вимога комітету про підвищення зарплат на фронті була підкріплена вимогою фракції. Підстава зрозуміла, адже досить
різні умови служби в АТО та ППД, відірваність від сім`ї та небезпека для життя», – пояснила
депутат. Минулого ріку різниця була несправедлива, фронт реагував «досить болюче» на це.
«Наразі зарплати військових є одними з найвищих в Україні», – підсумувала Тетяна Чорновол.

Парламентський комітет з нацбезпеки вирішив
виключити Надію Савченко зі свого складу
Перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук звинуватив першого номера списку партії
«Батьківщина» Надію Савченко у цілеспрямованій роботі
на державу-агресора та безвідповідальність, яку несуть її
численні дії, вчинки та заяви. «Напрочуд дивно, що всі ваші
розмови співпадають з тими, які лунають з ЛДНР або Кремля – з державою, з якою ми боремося. Дуже небезпечна
пролунала думка з вашого боку, яка, я так розумію, буде
вливатися з Кремля, що начебто ми воюємо персонально з Савченко і вона нібито є ворогом влади», – звернувся Андрій Тетерук до Савченко на засіданні парламентського комітету
з питань нацбезпеки та оборони. «Ми застерігаємо вас і утримуємо вас від тих вчинків, які
шкодять національним інтересам і українському народу. Тим паче тим хлопцям, які попали в
полон і зауважували, що саме ваша необдумана поведінка принесе загрозу процесам перемовин», – додав він. За результатами засідання комітет з нацбезпеки постановив виключити
Савченко зі свого складу. Також за ініціативи голови комітету, представника фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського комітет звернувся до Генеральної прокуратури з проханням
дати оцінку заявам про ознаки державної зради у діях Савченко. Нагадаємо, у грудні 2016
року комітет з нацбезпеки і звернувся до СБУ з приводу поїздки Савченко до Мінська для
таємної зустрічі з ватажками терористів.

«Батьківщина» і «Опоблок»
перешкоджають людям об’єднуватися
в територіальні громади
Під стінами Верховної Ради пройшла акція на підтримку законів з децентралізації. «Треба дати можливість дооб`єднання вже створених територіальних громад. Можливість проведення виборів у вже
створених територіальних громадах, які знаходяться в різних межах різних районів. Сьогодні треба
повернути реноме посадових осіб органів місцевого
самоврядування», – підкреслив голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, виступаючи перед
активістами. Він наголосив, що розпочата Урядом
Арсенія Яценюка бюджетна децентралізація дала
позитивні результати, і в минулому році на понад 7
млрд грн збільшилися доходи місцевих бюджетів, доходи об’єднаних територіальних громад зросли в три рази. Натомість депутати «Батьківщини» і Опоблоку «водять козу» перед
виборцями – на словах підтримуючи децентралізацію, а насправді не голосують в залі за закони, які необхідні для цього. Так, Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного
законопроект, який мав усунути останні перешкоди до об’єднання територіальних громад,
зокрема, дозволити об’єднуватися громадам, які знаходяться по різні боки адміністративних
кордонів районів. «За» проголосувало лише 211 депутатів, зокрема жодного голосу не дали
фракції «Батьківщина» та «Опозиційний блок».
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З січня зарплата вчителів шкіл
зросла на 50%
За ініціативи Міністра освіти і науки, представника партії «Народний фронт» Лілії Гриневич з 1 січня зарплата
вчителів загальноосвітніх шкіл зростає на 50%. «Постанова Кабінету Міністрів фактично просуває вверх на
два тарифних розряди і на 50% збільшує зарплату для
вчителів загальноосвітніх шкіл. Але органи місцевого
самоврядування можуть з власних бюджетів підтримати і ще більше підвищити зарплату для інших категорій
педагогічних працівників», – пояснила Лілія Гриневич
в ефірі «Сніданку з 1+1». Всі категорії педпрацівників
отримають таке просування по зарплаті з 1 вересня,
а з січня – на 20%, що пов’язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати. Таким чином внаслідок підвищення зарплати на 50%, за січень вчитель школи без
категорії без надбавок отримуватиме 3 280-4 800 грн.,
вчитель вищої категорії, який раніше отримував 4 200 грн., тепер буде мати без надбавок 6
500 грн. «Я не думаю, що це підвищення на стільки кардинальне, щоби вчителі могли собі
дозволити відпочивати. Це трохи піднімає соціальний статус вчителя. Але це свідчення реальної підтримки освітньої реформи», – наголосила Лілія Гриневич.

Верховна Рада ухвалила закон
про електронний квиток
Верховна Рада ухвалила закон, що врегульовує питання впровадження в Україні електронного квитка
для проїзду в міському пасажирському транспорті.
Один із співавторів законопроекту, депутат фракції «Народний фронт» Ігор Васюник наголосив, що
ухвалення закону – важливий крок для переходу
до європейського рівня якості перевезення пасажирів. «Далі рішення за органами місцевого самоврядування: наскільки швидко введуть Е-квиток в
громадському транспорті – настільки влада дбає
про мешканців своїх міст», – додав парламентар.
Органам місцевого самоврядування надано всі необхідні повноваження щодо впровадження Е-квитка. Кожне місто самостійно визначатиметься, впроваджувати чи ні такий квиток.
Так само міська влада визначатиме вид, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних
документів, затверджуватиме правила користування міським пасажирським транспортом.
При запровадженні Е-квитка пасажири будуть зобов’язані здійснювати реєстрацію проїзних
документів та нести відповідальність за невиконання цієї вимоги. «Встановлюється обов’язковість Е-квитків для пільговиків у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему оплати. Тут варто наголосити – що всі пільговики отримають Е-квиток безкоштовно»,
– додав Ігор Васюник.
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Мінюст ініціює
передачу громадам
функцій РАЦС
Міністерство юстиції на чолі з представником
партії «Народний фронт» Павлом Петренко
ініціює передачу місцевим громадам функцій
органів державної реєстрації актів цивільного
стану (РАЦС).«Сьогодні ми запустили другий
етап децентралізації адміністративних послуг
Мін’юсту. Уряд підтримав розроблений нами
спільно з депутатами та представниками громадськості законопроект, який забезпечить передачу всіх без виключення функцій РАЦС
місцевим громадам», – зазначив міністр. Павло Петренко уточнив, що йдеться про ті послуги, які стосуються повсякденного життя кожного українця: реєстрація народження, реєстрація шлюбу, зміна прізвища, зміна імені та багато інших. «У перехідний період наші структурні підрозділи надаватимуть послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану паралельно з
місцевими громадами. Однак вже за 2-3 роки всі без винятку відповідальні місцеві громади
мають перебрати ці функції на себе», – наголосив міністр. Павло Петренко закликав голів
міст, селищ та територіальних громад активно включатися в цей процес, адже сплачені за
послуги кошти залишатимуться в місцевих бюджетах. «Окрім того, закликаю депутатів Верховної Ради розглянути цей проект як першочерговий», – зазначив очільник Мін’юсту.

Видано перший державний еко-кредит
Міністерство екології та природних ресурсів на чолі з
представником партії «Народний фронт» Остапом Семераком спільно з державним банком «Укргазбанк» дали
старт програмі кредитування екологічних проектів українських підприємств. «Ми простягнули руку партнерства
українському бізнесу. Ми провели роботу зі списком
ТОП-100 українських підприємст-забруднювачів повітря і
запропонували комфортні, якісні і довгострокові інструменти, які ми як держава можемо запропонувати бізнесу
для того, щоби в партнерстві зменшити кількість викидів
в атмосферу», – зазначив Остап Семерак, додавши, що
вже ухвалено рішення про виділення першого еко-кредиту. Він наголосив, що держава надаватиме підтримку
підприємствам, які заявили про готовність працювати в
напрямку технічної модернізації виробництв і встановлення обладнання, яке б зменшувало кількість шкідливих
викидів в атмосферу та їх негативний вплив на довкілля.
«Мінприроди робитиме все для того, щоб допомогти українським підприємствам, бізнесу
ставати більш екологічними та перейти на «зелений» шлях розвитку. Однак ми будемо
дуже вимогливими до тих, хто забруднює. Ми жорстко контролюватимемо ті екологічні
заходи, які зобов’язані виконувати підприємства, отримуючи дозволи на викиди», – наголосив Остап Семерак.
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Рішення про дискваліфікацію українця-чемпіона світу
з шашок Юрія Анікєєва – елемент гібридної війни Росії

Міністр молоді та спорту, представник партії «Народний фронт» Ігор Жданов вважає, що
рішення російського правління Міжнародної федерації шашок (IDF) про повторну дискваліфікацію чемпіона світу українця Юрія Анікєєва – тепер уже на 3 роки – викликає огиду.
На переконання Ігоря Жданова, рішення є незаконним, політичним, – таким, що не має
жодного відношення до елементарних норм міжнародного спортивного права. Мова йде
про особисте зведення рахунків та політичні репресії проти громадянина України Юрія
Анікєєва за його публічну патріотичну, проукраїнську позицію. «Це елемент тотальної гібридної війни, яку Росія веде проти України, в тому числі – шляхом використання кишенькових та підконтрольних Кремлю міжнародних спортивних федерацій. Не секрет,
що керівництво Міжнародної федерації шашок (IDF) практично повністю складається із
громадян Росії. За наявною інформацією, рішення про дискваліфікацію Юрія Анікєєва також погоджувалося з кураторами функціонерів IDF у російських владних структурах. Це і
є сучасне обличчя Росії – країни-агресора, терориста, країни, яка порушує права людини
та у кращих сталінських традиціях затуляє рота усім незгодним», – зазначив міністр. Ігор
Жданов також закликав усіх небайдужих патріотичних людей, представників бізнесу, меценатів, юристів надати Юрію Анікєєву фінансову та юридичну допомогу для відстоювання своїх прав у Міжнародному спортивному арбітражному суді в Лозанні.
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