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Арсеній Яценюк
увійшов до трійки
найвпливовіших
українців
Лідер партії «Народний фронт»
Арсеній Яценюк посів третє місце в рейтингу «100 найвпливовіших українців», складеному
журналом «Фокус». Як зазначає видання, відставці Арсенія
Яценюка з посади Прем’єр-міністра в квітні цього року передувала затяжна політична криза,
що супроводжувалася потужною
інформаційною атакою на Главу
уряду. А вже в грудні народний
депутат-утікач Олександр Онищенко заявив, що витратив на
кампанію з дискредитації уряду
близько $30 млн. Зараз «Народний фронт» вимагає від Генпрокуратури та НАБУ з’ясувати імена замовників і виконавців цієї брудної кампанії. Сам же Арсеній Яценюк в коментарі «Фокусу» заявив, що про
рішення піти з посади не шкодує: «Головне – результат. На посаді Прем’єр-міністра двох
українських урядів після Революції Гідності моїми пріоритетами були захист держави
від російської агресії, порятунок економіки і максимальна кількість реформаторських
зрушень і змін – щоб зробити оновлення України і нашу євроінтеграцію незворотними».
Крім Арсенія Яценюка, в першу десятку рейтингу найвпливовіших українців увійшли
ще двоє представників «Народного фронту» – Секретар РНБО Олександр Турчинов та
міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Високі місця також посіли представники партії
– спікер Верховної Ради Андрій Парубій, міністр юстиції Павло Петренко, міністр інфраструктури Володимир Омелян, народний депутат Андрій Іванчук, міністр освіти Лілія
Гриневич, міністр екології Остап Семерак та керівник фракції «Народного фронту» в
парламенті Максим Бурбак. У Топ-100 найвпливовіших українців також увійшли міністр
спорту Ігор Жданов, народний депутат від «Народного фронту» Вікторія Сюмар та член
Координаційної ради партії Микола Мартиненко.

Рішення Амстердамського суду
щодо скіфського золота –
ще один крок до перемоги
справедливості
Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про те, що скіфське золото з
музеїв Криму належить Україні. «Вітаємо таке рішення європейського правосуддя. Це ще один крок до перемоги
справедливості», – зазначив лідер партії
«Народний фронт» Арсеній Яценюк. Він
наголосив, що цяперемога була б неможливою без кількарічної і професійної
роботи Міністерства юстиції, Міністерства культури, Міністерства закордонних справ та усіх,
хто був причетний до цього здобутку. Представники «Народного фронту» у виконавчій владі
послідовно працюють над судовими позовами проти Росії в міжнародних судах, і над формуванням консолідованої правової претензії України до держави-агресора. Це рішення має
виняткове політичне значення, підкреслив Арсеній Яценюк: «Йдеться не лише про цінні музейні експонати, а про засудження міжнародною спільнотою факту анексії Криму і збройної
агресії Кремля проти України».

Відновлення системи
протиповітряної оборони
– стратегічне завдання
для України
Секретар Ради національної безпеки
і оборони України, один з лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов
наголошує, що відновлення системи
протиповітряної оборони – стратегічне завдання для України, і важливий
крок з її реанімації було зроблено під
час навчань, які нещодавно відбулися
на Півдні. «Ці навчання спричинили істерику в Москві. Там почали погрожувати, що якщо
ми здійснимо хоч один пуск, то вони почнуть завдавати ударів по пускових установках та
збивати наші ракети. Для нас було принципово не тільки провести навчання, а й продемонструвати, що ми не збираємося відступати через позбавлені будь-яких підстав російські
ультиматуми», – сказав він в інтерв’ю інформаційному агентству «ЛігаБізнесІнформ». При
цьому Олександр Турчинов наголосив, що Україна проводила навчання на своїй території
і в своєму повітряному і морському просторі, нагадавши, що Кремль погрожував завдати
удару по українських пускових установках у разі хоча б одного запуску нашої ракети. «Всі
їх спроби перешкодити нам, зупинити нас на цьому шляху не будуть результативними.
Ми успішно провели навчання і так само успішно їх продовжимо, – зазначив Олександр
Турчинов. – Зрозуміло, що свої загрози вони не реалізували, тому що це було б відкритим
нападом Росії на Україну, і сховатися за форматом гібридної війни вже б не вийшло».
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«Батьківщина» і Тимошенко мають
взяти політичну відповідальність
за Савченко
Партія «Батьківщина» і Юлія Тимошенко мають взяти
політичну відповідальність за дії Надії Савченко й притягнення її до кримінальної відповідальності. Так депутат Верховної Ради від «Народного фронту», полковник Юрій Береза прокоментував ймовірну співпрацю
Савченко з російським агресором. «Я давно вже запропонував позбавити Савченко доступу до державної таємниці. А після провокації в Мінську, коли ця пані таємно зустрічалась з ватажками терористичних ДНР/ЛНР Захарченком
та Плотницьким, взагалі не хочу перебувати з нею навіть у одному приміщенні. Остаточно
стало ясно, що це свідома зрадниця, яка виконує завдання Луб’янки», – наголосив нардеп.
Крім того, відповідальність за дії Савченко має нести й політична сила, під прапорами якої
вона потрапила до Парламенту. «Постає питання: що робити з «політичним дахом» Савченко? З тими, хто притягли її до парламенту, перетворили на депутата з офіційним статусом
і, – найголовніше, – з недоторканістю? Йдеться насамперед про «Батьківщину». Ця партія
має взяти всю політичну відповідальність за дії агента Савченко», – заявив Юрій Береза. Він
припустив, що антидержавні дії Надії Савченко негласно підтримуються «Батьківщиною».

Затверджено концепцію
реформування загальної
середньої освіти
За ініціативи міністра освіти і науки, представника партії «Народний фронт» Лілії Гриневич
Урядом затверджено політичну пропозицію
«Нова українська школа». Це стратегічний документ, із урахуванням якого розроблятиметься подальша програма діяльності Уряду щодо
реформування загальної середньої освіти до
2029 року. «Ми маємо перейти від школи знань
до школи компетентностей. Це означає, що ми
маємо виокремити необхідне ядро знань та навчити дітей реально з цими знаннями працювати. Цю зміну гарно ілюструє метафора: можна
читати на швидкість, а можна читати з розумінням. Школа компетентностей – це читання
з розумінням», – пояснила Лілія Гриневич. Зміна підходів та введення нових методик викладання заради отримання нових якісних результатів навчання у школі, буде потребувати
від учнів та педагогів більше часу та сил. Такі зміни в рамках 11-річки, без шкоди здоров’ю
дітей та підвищення інтенсивності навчання, здійснити неможливо. «Щоб забезпечити нові
результати навчання, допомогти нашим дітям успішно обирати профіль подальшого навчання та напрямок свого життєвого розвитку нам потрібна 3-річна профільна школа, тобто 12-й
рік. Але за рахунок підвищення якості середньої освіти на більшості спеціальностей бакалаврату ми можемо зробити 3-річне навчання, тобто ці речі будуть взаємно компенсуватися»,
– зазначила міністр.
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У 2016-му Мін’юст забезпечив запуск
та реалізацію всіх запланованих реформ
Міністерство юстиції на чолі з представником партії «Народний фронт» Павлом Петренком у поточному році виконало усі
заплановані заходи щодо завершення розпочатих у минулих
роках ініціатив та запуску нових реформ. «Не буває планів,
які не можна реалізувати. Якщо є чітке бачення цілі, будь-яка
нездійсненна мрія може стати реальністю. Будь-які зміни й
реформи, навіть якщо вони постають перед шаленим опором,
можуть стати реальністю. І ми це демонструємо спільною роботою Міністерства юстиції, громадянського суспільства і наших міжнародних партнерів»,
– наголосив Павло Петренко. Зокрема, завершено реформу реєстрації у сфері нерухомості
та бізнесу та передано відповідні повноваження місцевій владі, нотаріусам та акредитованим
суб’єктам. Удосконалення системи реєстрації дало можливість Україні піднятись у рейтингу
Doing Business 2017 за напрямком «Реєстрація бізнесу» з 30 на 20 місце. На базі системи Онлайн сервісів було дано старт ініціативі «Он-лайн будинок юстиції». За час роботи Он-лайн
сервісів Мін’юсту через Інтернет було надано понад 59 мільйони послуг, з яких більше 1
мільйона – на платній основі. Також перейшла в розряд постійно діючих ініціатива з видачі
свідоцтв про народження дитини безпосередньо у 473х пологових будинках. Нині кожне
четверте свідоцтво видається за новим порядком, понад 86 тис. батьків вже скористалися
цієї новацією. Так само було запущено пілотний проект «Шлюб за добу» – послуга діє у 6
містах (Києві, Херсоні, Одесі, Львові, Маріуполі та Сєверодонецьку), а за новою процедурою
одружилися 3 122 пари. Крім того, продовжується розширення проекту надання безоплатної правової допомоги населенню, дано старт реформі пенітенціарної системи та реформі
системи примусового виконання судових рішень, завершено кадрову реформу, яка забезпечила скорочення кількості працівників територіальних органів юстиції на 34%.

Україна повинна перейти на європейські
стандарти при ремонті й будівництві автошляхів
Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт»
Володимир Омелян наголошує на тому, що Україна повинна перейти на європейські стандарти при ремонті й будівництві автошляхів. «У першу чергу, має відбутися зміна старих норм і умов
цієї галузі. В другу чергу, має бути забезпечена вільна конкуренція на ринку автодорожніх робіт. Ми віримо, що ми зможемо суттєво підняти якість українських доріг, бо у нас ще є величезний
виклик наступного року – це децентралізація, передача 120 тис.
кілометрів на муніципальний рівень, на відповідальність громад, і збереження за державою 50 тис. кілометрів доріг, які повинні бути відремонтовані належним чином», – зазначив
Володимир Омелян. Очільник Мінінфраструктури окремо підкреслив, що пріоритетним напрямком роботи в 2017 році буде розвиток прикордонної інфраструктури в європейському
напрямку: «Я вірю, що ми суттєво розбудуємо інфраструктуру для того, щоб в нас обмін був
фізичний, ментальний і політичний не лише на словах, але й на ділі, що людям буде легко і
швидко, комфортно перетинати кордон, а бізнесу буде легко працювати». Володимир Омелян наголосив, що Україна потребує не тільки системого підходу до розвитку дорожньої галузі, комплексного ремонту автошляхів, а й запровадження міжнародних систем контролю
за якістю дорожніх робіт.
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Арсен Аваков підписав угоду
про співпрацю України з Європолом
Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков в ході робочого візиту в Нідерланди підписав угоду про стратегічне та
оперативне співробітництво з Європолом.Укладання угоди дасть можливість українським правоохоронцям брати участь у спільних поліцейських заходах разом з європейськими колегами, здійснювати
обмін і аналіз оперативної інформації та встановлювати місцезнаходження злочинців, що перебувають у розшуку. Крім того, це дозволить створювати міжнародні спільні слідчі групи.Українська сторона готова надати доступ до своїх баз
даних, які будуть цікаві Європолу для співробітництва. Це, насамперед, надасть можливість
відпрацьовувати масштабні спільні операції по боротьбі з організованою злочинністю. Національним контактним пунктом по взаємодії з Європолом з української сторони визначено
Нацполіцію. Для оперативного обміну інформацією там невдовзі буде встановлено необхідне обладнання та програмне забезпечення, яке нададуть європейські партнери. При цьому
високотехнологічна лінія зв’язку буде максимально захищеною. Для цього західні партнери
вже запросили групу українських експертів, які розпочнуть технічне злагодження сторін.

На молодіжну політику в 2017 році
передбачено на 25% видатків більше,
ніж у 2016
Проект Державного бюджету на 2017 рік передбачає
видатки на молодіжну політику в обсязі 27,5 млн гривень — що на 25% більше, ніж у поточному році. За
словами Міністра молоді та спорту, представника партії «Народний фронт» Ігоря Жданова, зазначені кошти
будуть спрямовані, по-перше, на виконання Угоди про
Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору про Українсько-Польську Раду обміну
молоддю. «На здійснення заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді
передбачено 10 млн гривень, що дозволить провести близько 70 заходів відповідного спрямування», – зазначив міністр. 1 млн. гривень передбачено на виплату премії Кабінету Міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України, загальний обсяг на виплату премій
талановитій та цілеспрямованій молоді збільшено в 5 разів. Решта видатків в обсязі 16 млн
гривень будуть спрямовані на реалізацію завдань Державної цільової соціальної програми
«Молодь України 2016-2020». У тому числі для надання фінансової підтримки молодіжним та
дитячим громадським організаціям на реалізацію проектів, а також на виплату грантів Президента України для обдарованої молоді.
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