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З ініціативи представника фракції «Народний 
фронт», заступника голови комітету з питань 
прав людини та нацменшин Георгія Логвинсько-
го у Верховній Раді пройшов День Криму. За 
підтримки Української Гельсінської спілки з прав 
людини у його рамках було проведено фотови-
ставку портретів сучасних кримських політв’яз-
нів, а також благодійну акцію на підтримку дітей 
політв’язнів. «Робили, робимо і робитимемо все 
для повернення Криму в Україну. За нами правда, солідарність міжнародної спільноти і впев-
неність у Криму без ФСБ, терору, нічних обшуків і тортур. У майбутньому українського, де-
мократичного, квітучого Криму», – зазначив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, 
який взяв участь в урочистому прийомі в Парламенті. У переддень третьої річниці анексії 
Росією півострова у Верховній Раді розповіли про реальний стан справ з правами людини 
в Криму. Разом з лідерами кримськотатарського народу, народними депутатами Мустафою 
Джемілєвим та Рефатом Чубаровим у сесійній залі виступили й учасники дитячого музичного 
колективу «Кримська родина». Діти співали татарські пісні і читали вірші з упевненістю в тому, 
що вже скоро вони повернуться на свою Батьківщину, у свій Крим. «Ми не торгуємо Кримом, 
не здаємо його в оренду. Для нас вкрай важливо, щоб всі зрозуміли, що окупація почалася 
Кримом і деокупація закінчиться Кримом! Поки останній солдат не вийде з Криму, до цього 
часу Росія ніколи не буде з міжнародною спільнотою!», – наголосив Георгій Логвинський.

У Верховній Раді  
пройшов День Криму



Верховна Рада ухвалила проект постанови про вшанування Героїв України – учасників ан-
титерористичної операції — іменами яких називатимуть вулиці та навчальні заклади. Одна з 
ініціаторів постанови, заступник керівника фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар заува-
жила, що за останні три роки в Україні з’явилося багато героїв, які вчинили подвиги чи навіть 
віддали власне життя за незалежність України, але навряд чи сьогодні багато хто з нас може 
назвати їхні імена. Так, за її словами, наймолодший на сьогодні Герой України (посмертно) – 
Снітко Андрій Володимирович – ім’я якого буде вшановано цією постановою, пішов на фронт 
лише у 17 років, брав участь у визволенні Маріуполя, а коли в боях під Іловайськом в буди-
нок залетіла граната, він накрив її власним тілом, чим врятував цілу роту своїх побратимів. 
Постанова передбачає інформування жителів відповідних територій про Героїв – вихідців з 
цих територій шляхом публікування інформації про них в офіційних друкованих виданнях ор-
ганів місцевого самоврядування, а також шляхом перейменування вулиць та найменування 
навчальних закладів в населених пунктах, в яких проживали/проживають Герої України, на 
їхню честь, встановлення меморіальних дошок та пам’ятних знаків в місцях їхнього прожи-
вання. Крім того, буде доручено загальноосвітнім та вищим навчальним закладам всіх типів 
і форм власності облаштувати та систематично оновлювати на території своїх приміщень ін-
формаційно-меморіальні стенди про Героїв України та їхні подвиги в ході захисту України від 
збройної агресії Російської Федерації.

Верховна Рада постановила називати вулиці 
й навчальні заклади іменами Героїв України

«НародНий фроНт» діє
Вісник 20-26 лютого

Політична партія «Народний фронт» наполягає, щоб 
Кабінет Міністрів терміново ухвалив рішення про 
припинення будь-якої торгівлі з окремими районами 
Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), окрім 
ввезення стратегічних для України товарів. «Ми на 
фракції вирішили доручити Уряду ухвалити рішення 
про припинення будь-якої торгівлі з цими так звани-
ми «ДНР» та «ЛНР», – наголосила заступник керівни-
ка фракції НФ Вікторія Сюмар. Кабмін має затверди-
ти вичерпний перелік товарів і предметів, які можна 
возити через лінію розмежування – стратегічних то-

варів для енергетичної безпеки, які можуть купуватися виключно у підприємств, які зареє-
стровані на території України. Також слід затвердити план диверсифікації джерел постачання 
в Україну вугілля, електроенергії та інших ресурсів. «Уряд має цей план у найкоротший тер-
мін внести, аби можна було перейти вже на альтернативне вугілля», – заявила депутат. Крім 
того варто ухвалити рішення про диверсифікацію критичного імпорту, як це робив свого часу 
Уряд Арсенія Яценюка. Як відомо, у 2015 році Україна перестала купувати газ у російського 
«Газпрому», уклала контракти про постачання вугілля з ПАР. Водночас «Народний фронт» 
вимагає, щоби активісти, які хочуть заблокувати переміщення вантажів до окупованих тери-
торій, не виходили за межі закону й не вдавалися до насильства. Не можна допустити про-
вокацій, які будуть використані кремлівською пропагандою.

Торгівля з ОРДЛО  
має бути припинена



Міністр освіти і науки, представник партії «Народний 
фронт» Лілія Гриневич наголошує, що опорні школи дають 
реальний результат для надання кращої освіти та умов 
навчання дітей. На сьогодні зі 135 опорних шкіл в Україні 
39 – заклади в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). 
«Серед яскравих прикладів того, як опорні школи вплива-
ють на життя дітей, мене найбільше вразила історія одно-

го учня. Він 6 років навчався у малокомплектній школі, і після того, як він потрапив на навчання 
в опорний заклад, виявилося, що в нього проблеми з мовленням. Вчителі одразу почали шукати 
причину проблеми. Виявилося, що в умовах індивідуального навчання, в умовах неповної сім’ї, де 
хлопчик – єдина дитина, у нього почали атрофовуватись голосові зв’язки», – розказала Лілія Грине-
вич. Міністр наголосила, що це вкотре засвідчує просту і очевидну істину: школа існує для дитини, а 
не для зручності вчителя, батьків чи управлінців. МОН систематично підсилює обладнання опорних 
шкіл. В освітній субвенції 2017 року на обладнання шкіл і автобуси для об’єднаних територіальних 
громад передбачено 300 млн гривень. Крім цього для всіх опорних шкіл до бюджету закладено ще 
300 млн на обладнання кабінетів та 200 млн – окремо на автобуси. «Нам важливо зробити школу 
привабливою для дітей. Саме тоді в умовах, коли є опір вчителів, які бояться втратити роботу, бать-
ки бачитимуть реальні перспективи для своїх дітей», – підкреслила Лілія Гриневич.

Опорні школи дають дітям  
реальний шанс на якісну освіту
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Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» 
Павло Петренко презентував вихід проекту «Онлайн 
будинок юстиції» на всеукраїнський рівень. Віднині по-
слугами з повторного отримання документів у сфері 
реєстрації актів цивільного стану, а також реєстрації 
та ліквідації фізичної особи-підприємця зможуть ско-
ристатися всі українці. Для цього достатньо зайти на 
сайт сервісу online.minjust.gov.ua. «Цей проект пропрацював у тестовому режимі на рівні Киє-
ва майже рік. Він увібрав у себе всі сервіси, які міністерство надає в електронному вигляді. Це 
той проект, який буде прикладом для інших міністерств стосовно того, як розбудовувати елек-
тронне врядування та спрощувати життя кожного українця», – зазначив Павло Петренко. На 
порталі сервісу можна знайти інструкцію з отримання кожної запропонованої послуги, а також 
залишити відгук. Українці також можуть отримати інформацію з усіх реєстрів Мін’юсту, зареє-
струвати громадське об’єднання або засіб масової інформації, отримати дані про електронний 
цифровий підпис. «Ще одна новація – соціальний ліфт, де кожен український юрист може зали-
шити свою анкету і вона буде автоматично вноситися в пропозиції із заповнення вільних вакан-
сій в системі юстиції. Також тут можна скористатися послугою «СМС-Маяк», яка передбачає 
можливість отримання інформації щодо будь-яких змін в реєстрах бізнесу й нерухомості щодо 
твого майна», – додав міністр. Він нагадав, що Мін’юст ще 3 роки тому ухвалив рішення макси-
мально рухатися до передових технологій і продовжує йти цим курсом.

«Онлайн будинок юстиції»  
став доступним  
на всеукраїнському рівні
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У цьому році Міністерство молоді та спорту на чолі з пред-
ставником партії «Народний фронт» Ігорем Ждановим при-
ділятиме особливу увагу створенню гідних умов для роботи 
видатних тренерів, які працюють з національними збірними 
командами України. Очільник відомства повідомив, що мініс-
терством розроблено проект постанови Кабінету Міністрів, 
що дозволить суттєво підвищити оплату праці видатних тре-
нерів України, які є членами штатних збірних команд, до 30 
тисяч грн на місяць. Найближчим часом Уряд планує роз-
гляне цей документ. «Завдяки спільним зусиллям Міністер-
ства молоді та спорту, Національного олімпійського комітету 
України, особисто Cергія Бубки та небайдужих народних депутатів – необхідні для цього кошти 
у розмірі 63,6 млн грн передбачені у Держбюджеті на 2017 рік», – зазначив Ігор Жданов. Крім 
того у 2017 році планується реалізувати 41 проект 29 громадських організацій, до участі у яких 
залучатимуться понад 600 тисяч молодих людей та щонайменше 15 міжнародних і всеукраїн-
ських заходів національно-патріотичного виховання, що охоплять близько 300 тисяч юнаків та 
дівчат. «Міністерство продовжує активно підтримувати молодіжні ініціативи та заходи, які реалі-
зовуються молодіжним середовищем, у тому числі в сфері національно-патріотичного вихован-
ня. У Державному бюджеті 2017 року на це передбачено 27,5 млн грн.», – зазначив Ігор Жданов.

Віце-прем’єр-міністр, представник партії «Народний 
фронт» В’ячеслав Кириленко запевнив, що Україна прове-
де міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017» на 
високому організаційному і змістовному рівні. На конкурс 
вже продано 14 951 квиток у 52 країнах світу, з них 52% 
придбано в Україні, 48% – за кордоном. «Найбільша кіль-
кість квитків реалізована у Великій Британії, Німеччині, Ро-

сії та інших країнах. Ми очікуємо прибуття великої кількості іноземних гостей», – повідомив 
В’ячеслав Кириленко. За його словами, план заходів щодо підготовки та проведення кон-
курсу виконується згідно з графіком. «Підготовка до «Євробачення» передбачає узгодження 
практично всіх ключових питань із Європейською мовною спілкою. В Україні зараз постійно 
перебуває кілька іноземних спеціалістів, які у взаємодії із командою НСТУ готують пісенний 
конкурс», – зазначив віце-прем’єр. В’ячеслав Кириленко також наголосив, що особлива ува-
га приділяється питанню забезпечення безпеки для фанів «Євробачення», а також заходам 
щодо охорони громадського порядку під час проведення конкурсу. «Цього року, як і у 2005-
му, коли Україна вперше проводила «Євробачення», – це стане найкраще підготовленим пі-
сенним конкурсом за всю багатолітню історію його проведення», – запевнив він.

Оплата праці українських тренерів зросте до 30 тис. гривень

Україна проведе «Євробачення-2017»  
на високому рівні


