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Заяви дональда трампа про Крим  
вийшли за рамки внутрішньополітичної 
кампанії в СШа

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк вважає, що заяви 
кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональ-
да Трампа щодо можливості визнання незаконної анексії Криму 
вийшли за рамки внутрішньополітичної кампанії в Сполучених 
Штатах. «Те, що сьогодні Дональд Трамп каже про Крим, завтра 

може стосуватися будь-якої іншої частини світу - в Європі, Азії, Америці. Вільний світ потребує 
єдності і солідарності. Потребує союзництва. Потребує спільної підтримки єдиних цінностей», 
- зазначив Арсеній Яценюк. Він наголосив, що Сполучені Штати - лідер вільного світу, а без 
лідерства і союзництва цей світ «буде зруйнований путінами, ле пенами, ассадами, кім чен 
унами і десятками інших диктаторів, демагогів, популістів». «Офіційний кандидат у Президенти 
Сполучених Штатів кидає виклик цінностям вільного світу, цивілізованому порядку і міжнарод-
ному праву», - додав лідер «Народного фронту».  Арсеній Яценюк наголосив на необхідності 
не допустити, щоб будь-яка словесна, політична чи практична авантюра підірвала наші спільні 
цінності, відкривши шлях для агресорів, диктаторів і терористів.

Секретар РНБО, один з лідерів партії «Народний фронт» Олек-
сандр Турчинов заявив, що перший етап реформування системи 
національної безпеки і оборони України завершено. За його сло-
вами, протягом 2015 та першого півріччя 2016 року визначено 
стратегічне бачення розвитку системи забезпечення національ-
ної безпеки та сектору безпеки і оборони. В основному сформо-
вано його законодавчу і нормативно-правову базу. «Ключове завдання подальшої реалізації 
реформи системи національної безпеки і оборони полягає у розвитку безпекового і оборон-
ного потенціалу держави», - зазначив Олександр Турчинов. Також він презентував Головний 
ситуаційний центр України. «За рішеннями РНБО  створено Воєнний кабінет, Головний ситуа-
ційний центр України, активно розвивається мережа ситуаційних центрів органів сектору без-
пеки і оборони, а також центральних і місцевих органів виконавчої влади», - зазначив Секре-
тар РНБО, додавши, що такі центри вже створено в усіх обласних державних адміністраціях. 
Мережа ситуаційних центрів дає можливість забезпечити координацію і контроль дій держав-
них органів з локалізації надзвичайних ситуацій у режимі он-лайн, а у разі кризових ситуацій 
загальнодержавного рівня - переводити на Головний ситуаційний центр держави управління 
силами і засобами сектору безпеки і оборони, необхідними для нормалізації ситуації.

Завершено перший етап реформування  
системи національної безпеки і оборони
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Партія «Батьківщина» має або відмежуватися від Надії 
Савченко, яка лобіює вимоги Володимира Путіна, або взя-
ти політичну відповідальність за неї. Таку думку висловив 
перший заступник голови фракції «Народного фронту» у 
Верховній Раді, полковник Андрій Тетерук. «З моменту 
свого обміну Надія Савченко послідовно, по пунктах, ви-
голосила всі ті політичні вимоги й пропагандистські тези, 

які висуває щодо України Путін. Згадаймо: «прямі переговори» з російськими маріонетками; 
«вибачення» України перед терористами; «у Євромайдані й війні винна сьогоднішня влада 
України»; «декомунізація і захист української мови розколюють країну»; нова Конституція з 
економічною автономією регіонів, парламентською республікою з мажоритарною системою. 
Все ми роками чуємо або від самого російського тирана, або від його кума й партнера Вікто-
ра Медведчука. Тому «Батьківщина» має або відмежуватися від путінського лобіста Савчен-
ко, або відкрито взяти політичну відповідальність за неї», - заявив Андрій Тетерук. Водночас, 
на його думку, об’єднання фракції «Батьківщина» навколо Надії Савченко буде послідовним і 
чесним політичним рішенням. «Насправді, пропутінська публічна позиція Савченко мало від-
різняється від поглядів та рішень Юлії Тимошенко. Нагадую: Тимошенко на засіданні РНБО 
27 лютого 2014 року вимагала не допустити будь-якого збройного опору російській агресії. 
Тимошенко, попри свій декларативний патріотизм, вже рік працює в об’єднаній опозиції з 
«Окупаційним блоком». Вони разом зривають голосування за реформаторські  та військові 
законопроекти», - зазначив депутат.

«Батьківщина» має або відмежуватися  
від путінського лобіста Савченко,  
або згуртуватися навколо неї

«Волинська область - п’ята, після Київської, Львів-
ської, Харківської та Хмельницької, де реалізуєть-
ся наша стратегія створення нової поліцейської 
системи сервісу і безпеки в сільській місцевості 
і для невеликих міст і селищ», - зазначив Міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков. Територію області, 
яка розділена на зони забезпечення правопорядку 
будуть цілодобово патрулювати 38 груп швидкого 
реагування. Всього до складу підрозділів реагування входять 508 співробітників. У кожній 
групі - по двоє поліцейських. Автомобілі оснащені сучасними засобами зв’язку, в тому 
числі - планшетними ПК, за допомогою яких співробітники мають можливість оперативно 
отримувати інформацію з електронних баз даних НПУ і МВС. Вся інформація про право-
порушення на території обслуговування надходить керівнику зміни реагування патрульної 
поліції відділу або відділення поліції який на інтерактивній карті в онлайн режимі бачить 
дислокацію нарядів поліції і оперативно керує ними, направляючи на виклики. «Крім того, 
патрульні поліцейські будуть виконувати частину функцій, які раніше були закріплені за 
дільничними інспекторами, працівниками поліції у справах дітей, а також забезпечувати 
безпеку дорожнього руху», - додав Арсен Аваков.

На Волині почали роботу  
групи швидкого реагування  
патрульної поліції



За ініціативи Міністра освіти і науки Лілії Гриневич 
Кабінетом Міністрів ухвалено постанови, які з ве-
ресня цього року запустять в роботу Національне 
агентство забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯ-
ВО). Агентство перебере на себе певні регуляторні 
та контрольні функції Міністерства освіти і науки; 
замінить Вищу атестаційну комісію (ВАК) та Дер-
жавну акредитаційну комісію (ДАК). Серед іншого 
новий орган допоможе боротися з академічною не-

доброчесністю. «У НАЗЯВО ми спеціально сформували Комітет з питань етики. Він буде 
складатись з науковців, а не з чиновників. І цей комітет зможе, навіть без спеціалізованих 
вчених рад, ініціювати позбавлення наукового ступеню, коли є доведений плагіат», - роз-
повіла Лілія Гриневич в інтерв’ю інтернет-виданню «Українська правда». Ще одним меха-
нізмом, який допоможе боротися з ганебними випадками плагіату при написанні наукових 
робіт, стане Національний репозитарій академічних текстів, на створення якого вже виді-
лені кошти з бюджету. «Пропустивши текст дисертації через цей репозитарій, можна буде 
чітко побачити, який там відсоток плагіату», - зазначила міністр. 

Українські спортсмени взяли участь у церемо-
нії відкриття Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро, 
яка стартувала 5 серпня. У змаганнях брати-
муть участь 206 українців, які виступлять у 27 
видах спорту. За наполяганням Мністра молоді 
і спорту, представника партії «Народний фронт» 
Ігоря Жданова, не зважаючи на складну еконо-
мічну ситуацію, грошові винагороди українським 
спортсменами  за олімпійські медалі збережено на рівні 125 тис. доларів – за «золото», 80 
тис. доларів – за «срібло» та 55 тис. доларів  – за «бронзу». За ініціативи Мінмолодьспорту на 
ці виплати у державному бюджеті на 2016 рік було виділено 144 млн. гривень. Таким чином, 
Україна потрапила в список перших десяти країн, що планують платити своїм спортсменам 
найбільше за золоті медалі Олімпійських Ігор у Ріо. Вище України в цьому рейтингу розта-
шовуються лише дев’ять країн, серед яких лише одна входить до Євросоюзу - це Італія, яка 
заплатить своїм спортсменам за «золото» з 184 тис. доларів. Окрім урядових виплат, україн-
ські призери Олімпіади отримають і нагороди від ряду громадських організацій, зокрема На-
ціонального олімпійського комітету («золото» - 300 тис. грн, «срібло» – 200 тис. грн, «бронза» 
- 120 тис. грн), а також виплати від меценатів.  

розблоковано роботу  
Національного агентства  
забезпечення якості вищої освіти 
(НаЗЯВо)

Україна увійшла в тоП-10  
країн, які виплатять медалістам 
олімпіади найбільші призові
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Міністерством інфраструктури заплановано фінансування ре-
конструкції дніпровських шлюзів з фонду бюджетної підтримки 
від Європейського Союзу у розмірі 105 млн гривень. Як пові-
домив Міністр інфраструктури, представник партії «Народний 
фронт» Володимир Омелян, таке рішення було прийнято після 
оприлюднення звіту американських інженерів, які завершили 

технічне обстеження 5 шлюзів на Дніпрі. «Американські інженери завершили технічне об-
стеження 5 шлюзів на Дніпрі, висновки звіту - це незадовільний стан об’єктів та необхід-
ність термінової реконструкції. Для вирішення цього питання Міністерством заплановано 
фінансування з фонду бюджетної підтримки від ЄС у розмірі 105 млн гривень, щоб уникнути 
екологічної небезпеки», - зазначив міністр. Наразі Мінінфраструктури спільно з міжнарод-
ними фінансовими організаціями та партнерами розробляє план дій щодо довгострокової 
програми реконструкції шлюзів на Дніпрі. 

На реконструкцію дніпровських шлюзів  
виділять 105 млн гривень
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