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Політична єдність в Україні не лише
потрібна, вона – життєво важлива
Лідер партії «Народний фронт Арсеній Яценюк наголошує на тому, що політичні сили повинні забезпечити
єдність в українському Парламенті. «Щоб активно розвивати співпрацю з ЄС, нам треба забезпечити єдність
політичних сил в парламенті, стабільну роботу коаліції і чітке дотримання нашого курсу. Попри популізм і
провокації», - зазначив Арсеній Яценюк по завершенні зустрічі з комісаром Європейського Союзу з питань
цифрової економіки і суспільства Гюнтером Оттінгером.
Лідер «Народного фронту» підкреслив особливу важливість підтримки дій Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і нинішнього уряду. «Політична єдність в Україні
– не лише потрібна, вона – життєво важлива», - наголосив Арсеній Яценюк. Єврокомісар своєю чергою зазначив, що в ЄС дуже цінують всі зусилля для продовження курсу реформ в Україні.

Депутати «Народного фронту» очолили рейтинг
найуспішніших мажоритарників червня
Депутати Верховної Ради від фракції «Народний фронт» очолили рейтинг найбільш
успішних та активних мажоритарників за
результатами моніторингу громадянської
мережі ОПОРА за червень 2016 року.
Згідно з результатами дослідження, до
ТОР-5 найуспішніших мажоритарників
увійшли виключно представники фракції
«Народний фронт», а саме: Максим Бурбак, Павло Дзюблик, Ігор Гузь, Олександр
Кодола та Анатолій Дирів. Моніторинг
включає аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань ВРУ, виступи); аналіз активності депутата у його виборчому окрузі (кількість і регулярність роботи громадських
приймалень, проведення депутатом особистих прийомів громадян, кількість візитів у округ та
участь у роботі місцевих органів влади, звітування депутата про свою роботу).

Росіяни під час кривавих провокацій на Донбасі
випробують нову зброю
Російський Генеральний штаб продовжує використовувати окуповану територію Донбасу для випробування нової зброї під час кривавих провокацій. У таких
умовах фінансування Державного оборонного замовлення України є першочерговим завданням, а обсяги
бюджетних видатків на оборону не можуть бути меншими цьогорічних 5% ВВП, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони, однин із лідерів партії
«Народний фронт» Олександр Турчинов. «Так, у липні
зафіксовано застосування проти наших військових нових російських мінометних комплексів КМ-8 «Грань» з
керованими 120-міліметровими мінами та переносними
засобами автоматизованого управління вогнем «Малахіт», - зазначив він. При цьому комплексами керують
винятково кадрові військові Збройних сил РФ. Окрім того відбувається бойове застосування
нового БПЛА, призначеного для виконання ударних, розвідувальних та спеціальних завдань,
комплексу РЕБ «Шиповник-Аэро» та багатофункціонального комплексу РЕБ «Ртуть-БМ», а
також приладів лазерної локації і лазерних приладів оптико-електронної протидії останнього
покоління. «Також було встановлено використання російськими окупаційними військами боєприпасів із посиленими бойовими характеристиками, заборонених міжнародними конвенціями», - наголосив Олександр Турчинов.

Стартувавт проект Мін’юсту «Шлюб за добу»
Міністр юстиції Павло Петренко запустив новий пілотний
проект Мін’юсту «Шлюб за добу» у Сєвєродонецьку Луганської області, особисто привітавши перші три пари,
які одружилися за новою процедурою. «Вперше в Україні
ви реєструєтеся за новими правилами без бюрократії і з
можливістю самостійно вибрати, коли ви хочете зареєструватися, не чекаючи 30 днів для того, щоб створити
свою сім’ю», - зазначив Павло Петренко. За його словами, запуск цього пілоту саме у Северодонецьку є символічним. Це прифронтове місто, яке найбільше хоче миру і
спокою, а також того, щоб дитячий сміх і весільна музика
лунали якомога частіше на його вулицях. «Цей проект – маленький вклад для того, щоб українці не думали про війну, щоб вони жили в мирі, щоб вони одружувалися, народжували дітей і
робили нашу країну сильнішою», - зазначив міністр. У перший день дії пілотного проекту шлюб
взяли двоє військовослужбовців, які захищають нашу країну в зоні проведення АТО. Ще одна
пара – мешканці тимчасово окупованого Свердловська. Вони виїхали на підконтрольну територію на кілька днів спеціально, щоб отримати українські документи. 31 липня проект стартує в
Одесі, 3-го серпня у Маріуполі, 14 серпня у Києві, а 19 серпня - у Львові. Мін’юст оголосив конкурс для майбутніх сімейних пар. Надіслати історію свого кохання і фото можна на скриньку
shlubzadobu@gmail.com. «Ми оберемо найромантичніші і найзахопливіші. І я так само особисто
привітаю переможців під час запуску проекту в Києві та у Львові», - зазначив Павло Петренко.
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Представники «Народного фронт» відзвітували
про 100 днів роботи на посаді міністрів
Щоб забезпечити нову якість української освіти за ініціативи Міністра освіти і науки Лілії Гриневич розвантажено і оновлено навчальні програми для початкової школи.
«Наразі змінено всі 14 програм для 1-4 класів з українською мовою навчання. Програми будуть затверджені
Колегією МОН 4 серпня, обговорені на вчительських
конференціях і запроваджені в школах вже з 1 вересня 2016 року», - розповіла Лілія Гриневич на прес-конференції з нагоди 100 днів перебування на посаді міністра. До 1-го вересня змінять і методичні рекомендації
та орієнтовні вимоги до оцінювання досягнень учнів,
вчителям буде рекомендовано писати з дітьми олівцем
замість ручки, що допоможе першачкам не боятися помилок, формувати позитивне сприйняття навчального
процесу. Також планується зняти вимогу перевірки читання дітьми на швидкість, натомість
вчителі мають розвивати усвідомлене читання. За час перебування Лілії Гриневич на посаді
було продовжено розпочату Урядом Арсенія Яценюка реформу, пов’язану з впровадженням
опорних шкіл. З нового навчального року розпочнуть роботу 139 нових опорних шкіл у 24
областях, і діти з малокомплектних шкіл переводитимуться у кращі умови навчання. Вже
закуплено 197 нових шкільних автобусів. Здійснено ряд кроків щодо врегулювання ситуації
з професійно-технічною освітою: виділено стабілізаційну дотацію місцевим бюджетам в 97
млн 994 тис. грн на ПТНЗ, затверджено регіональне замовлення у 14 областях, розроблено
спільно з міжнародними експертами та роботодавцями новий проект Закону «Про професійну освіту». У сфері вищої освіти за 100 днів збільшено держзамовлення на 12,3%, введено
електронну подачу документів до ВНЗ.
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Представники «Народного фронт» відзвітували
про 100 днів роботи на посаді міністрів
Остапу Семераку за недовгий час перебування на посаді міністра екології вдалося змінили політику в природоохоронній
сфері. «100 днів тому, коли я прийшов на посаду Міністра
екології та природних ресурсів, зрозумів, що Україна не встигає за світовими глобальними екологічними трендами. А стан
природоохоронної галузі катастрофічно потребує порятунку.
Тож моя філософія – реформуватися на ходу, наздоганяючи
світ», - розповів Остап Семерак. Він підкреслив, що за останні 100 днів зусиллями Мінприроди зроблено важливі кроки
для зміни підходів до збереження природнього навколишнього середовища в Україні та реформування природоохоронної
галузі. Зокрема, завершено вивантаження відпрацьованого
ядерного палива з енергоблоків ЧАЕС, ухвалено закон, який
відкриває можливості для розміщення у зоні відчуження парків сонячної, теплової, вітрової генерації. Також прийнято нові
ліцензійні умови провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, запущено он-лайн сервіс для подання декларації про відходи, проведено інвентаризацію місць видалення відходів та триває наповнення інтерактивної карти. Розроблено нові
Санітарні правила в лісах України, зупинено суцільні санітарні рубки на територіях установ
природно-заповідного фонду міністерства, завершується підготовка проектів нових національних природних парків – «Холодний яр», «Нобельський», «Дніпровсько – Тетерівський».
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Представники «Народного фронт» відзвітували
про 100 днів роботи на посаді міністрів
Одним з перших кроків Володимира Омеляна на посаді Міністра інфраструктури було впровадження габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах України. За перші
100 днів відомству вдалося встановити 28 габаритно-вагових комплексів, які функціонують у 21 області, перевірено
близько 60 тис. транспортних засобів, стягнено майже 800
тис. грн штрафів за перевезення ваги більшої за дозволені 40 тонн. Відновлення мережі доріг та формування нової
системи управління та фінансування дорожнього господарства визначено одним з пріорітетів відомства. «Окрім того,
що заклав минулий уряд і послідовно виконує цей уряд, —
рекордна кількість грошей на українські дороги. Ми повинні позбутися стереотипів, що в нас дороги — це суцільна
біда. Ми реформуємо ці галузі, які знаходяться в нашому
підпорядкуванні», - зазначив Володимир Омелян. До Верховної Ради подано пакет автодорожнього реформування, пакет по реформуванню морської галузі проходить фінальне
обговорення з бізнесом. «Ми лібералізуємо авіаційний простір. Мені дуже приємно, що
громадяни України, громадяни інших держав, які вибрали українські аеропорти для транзиту, все більше і більше користуються нашими авіаперевізниками, нашими аеропортами»,
- сказав Володимир Омелян. Зафіксовано ріст 15%, а в деяких аеропортах більше 20%
пасажиропотоку за цей рік. Мінінфраструктури залучає топ-менеджерів з європейським
досвідом до управління держкомпаній – головою правління ПАТ «Укрзалізниця» призначено Войцеха Бальчуна, а генеральним директором «Укрпошти» Ігоря Смілянського.
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