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дочасних виборів не буде – буде 
ефективна робота Верховної ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій не бачить підстав 
для проведення позачергових парламентських виборів, а 
їх можливе проведення вважає не українським, а зовніш-
нім сценарієм. «Напругу в парламенті, яка була протягом 
останнього часу, вдалося зняти. Сподіваюся, що ми змо-
жемо в найближчі тижні і напередодні вересня знайти 
таку робочу платформу, в якій ми би увійшли у вересні 
в повноцінну системну роботу», –  зазначив він. Спікер 
також нагадав, що в цьому парламенті більшість нових 
депутатів, які пройшли Майдан, АТО, були громадськими 
активістами, і це дає нинішньому складу ВР дуже вели-
кий потенціал. «Хочу заспокоїти всіх скептиків: дочасних 
виборів не буде. Буде ефективна робота українського 
парламенту», – резюмував Андрій Парубій.

Затверджено стабілізаційну дотацію місцевим 
бюджетам на видатки для професійно-технічної 
освіти у розмірі 97 млн 994 тис. 600 гривень. Допо-
мога виділятиметься лише містам, бюджети яких 
не здатні профінансувати власні ПТНЗ. Так, дана 
дотація підтримає 20 міст, в яких питома  вага ви-
датків на фінансування професійно-технічних на-
вчальних закладів є більшою ніж 20% від загаль-
ного обсягу видатків місцевого бюджету. «Це дуже 
потрібний крок для підтримки професійно-техніч-

ної освіти в Україні сьогодні. Я неодноразово наголошувала на тому, що малі міста обласно-
го значення просто фізично не можуть  дозволити собі фінансувати місцеві ПТНЗ  виключно 
з власних бюджетів. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб питання фінансування про-
фесійно-технічної освіти було вирішено на системному рівні», – зазначила Міністр освіти і 
науки Лілія Гриневич. Крапку у проблемі фінансування професійно-технічної освіти має по-
ставити новий закон «Про професійну освіту», в якому детально прописаний цей механізм. 
Зараз відповідний законопроект проходить погодження й протягом тижня має з’явитися у 
вільному доступі на сайті ВРУ.

На підтримку професійно-технічної освіти  
місцевим бюджетам виділено 98 млн гривень
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Видання «Слово і діло» проаналізувало пер-
ші 100 днів роботи діючого Кабінету Міні-
стрів з точки зору виконання членами Уряду 
даних обіцянок. Згідно проведеного дослі-
дження, лідером за якісними показниками 
відповідальності став представник «Народ-
ного фронту», міністр молоді і спорту Ігор 
Жданов (виконав 18 з 23 даних обіцянок , 
або 78%). До десятки кращих міністрів за 
цими показниками також увійшли міністр 
юстиції Павло Петренко (4 місце, 59%),  

віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко 
та міністр екології Остап Семерак (поділя-
ють 5 та 6 місця з однаковим  показником 
відповідальності 52%), а також міністр вну-
трішніх справ Арсен Аваков (8 місце, 50%). 
До найголовніших виконаних обіцянок ви-
дання віднесло заяви Арсена Авакова про 
запуск до літа нової патрульної поліції в 6 
прифронтових містах та міністра освіти і на-
уки Лілії Гриневич про переведення ВНЗ на 
систему електронного прийому документів.

Міністри від «Народного фронту» –  
найкращі серед урядовців у виконанні обіцянок



Своїми заявами про необхідність вибачень перед мешкан-
цями Донбасу народний депутат «Батьківщини» Надія Сав-
ченко зміщує акценти із окупації української території Росі-
єю на тему «внутрішнього конфлікту» всередині України. Ці 
тези дивно збігаються з ідеями Путіна та Медведчука, які 
вони хочуть нав’язати українській та міжнародній спільноті. 
«Останні заяви Надії Савченко, м’яко кажучи, продовжують 
дивувати. Я не відхиляю ідеї того, що питання національного 
примирення – це одне із завдань держави. Однак я занепо-

коєний, коли окремі народні депутати, за незрозумілими мені причинами, подають під соу-
сом національного примирення та взаємопорозуміння тему примирення із терористами, 
бандитами і найманцями», – наголосив депутат від «Народного фронту» Сергій Висоцький. 
Торкаючись теми примирення з мешканцями окупованих територій, депутат нагадав, що в 
історіях всіх країн цей процес починався лише після деокупації. «Всі ми пам’ятаємо факти, 
коли деякі мешканці Криму та Донбасу із радістю зустрічали окупаційні війська. Їм треба 
буде пояснювати багато чого, це правда», – зауважив представник «Народного фронту».

Надія Савченко повторює тези Путіна

Американська General Electric (GE) і ПАТ «Укрзаліз-
ниця» підписали меморандум, спрямований на роз-
ширення співпраці в області розвитку і модернізації 
парку дизельних локомотивів «Укрзалізниці» на базі 
передових технологій GE. Міністр інфраструктури 
Володимир Омелян підкреслив, що GE– це компа-
нія номер один у світі з виробництва дизельних ло-
комотивів, і підписаний документ має стратегічний 
характер для України. Він також наголосив, що Мі-
нінфраструктури співпрацює не лише з провідними 
іноземними компаніями, але й з українським вироб-
ником, зокрема Крюковським вагонобудівним заво-
дом. «Ми хочемо бачити на ринку вільну конкуренцію, невисокі ціни та якісний продукт 
для клієнтів Укрзалізниці», – зазначив Володимир Омелян.  Своєю чергою підписаний між 
ДП «Антонов» та GE меморандум допоможе вивести українські літаки на абсолютно інший 
рівень якості. «Це дасть змогу зайняти ту нішу в світовому ринку, яку ми заслуговуємо», – 
наголосив міністр.

Співпраця з General Electric забезпечить  
«Укрзалізницю» та дП «антонов» сучасними технологіями
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