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арсеній Яценюк: Захищаючи Україну, європа захищає себе

«Я переконаний в тому, що ЄС утримає єдність. 
Тому що питання санкцій стосується не тільки 
України, а й базису, на чому сформований 
Європейський Союз, – на свободах, незалежності, 
повазі до міжнародного права і боротьбі з тими, 
хто порушують міжнародні кордони та базові 
права людини і громадянина. Цим порушником 
є Російська Федерація. Тому це вже тест для 
Європи. Захищаючи Україну, Європа захищає 
себе», – наголосив Арсеній Яценюк за підсумками 
зустрічі з Президентом Європейської Ради 
Дональдом Туском у Брюсселі. Лідер «Народного 
фронту» зазначив, що ЄЄ єдиний в питанні санкцій 
проти Росії – санкції були продовжені, і їх продовження стоїть на порядку денному, адже Росія 
не виконує Мінські угоди. Під час зустрічі обговорювалися і євроінтеграційні питання. «Позиція 
президента Європейської Ради дуже чітка – для українців безвізовий режим є важливою ознакою 
справжньої європейської інтеграції України», – розповів Арсеній Яценюк. «Це те, що обіцяли два 
роки тому. Це те, чого очікують громадяни країни. Тому я переконаний, що всі рішення з цього 
приводу вже прийняті, а ті технічні моменти, які є, – будуть врегульовані і ніколи не зможуть стати 
на перешкоді отримання громадянами України безвізового режиму», – додав лідер «Народного 
фронту». Він нагадав, що на початку вересня в Європарламенті буде розглядатися відповідне 
питання: «Фактично ми очікуємо, що в середині жовтня буде вже завершальна стадія».

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк під час візиту до Брюсселю повів зустріч і з заступни-
ком генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу. «Без реальної, дуже чіткої практичної 
допомоги від країн-членів НАТО, в першу чергу в постачанні озброєння для української армії, 
захистити Україну і захистити Європу проти озброєної до зубів Росії, яка має другий ядерний по-
тенціал у світі, – непросто», – зазначив Арсеній Яценюк. Він нагадав, що пакет допомоги, наданий 
НАТО Україні після Варшавського саміту, – практично найбільший за всю історію Альянсу, проте 
не включає постачання зброї: «Це вже питання двосторонніх відносин України з країнами-чле-
нами Альянсу». «Два роки ми не просто займаємося цим питанням – ми б’ємося, але остаточно-
го рішення не прийнято. В цей час Росія витрачає мільярди доларів на озброєння і, фактично, 
здійснюючи військову інтервенцію проти України, створила такий тестовий майданчик для своєї 
зброї на території України проти українців і проти всього світу», – наголосив лідер «Народного 
фронту». Арсеній Яценюк підкреслив, що Росія не зупинила свою агресію проти України. «І зу-
пинити це можна тільки одним чином – спільною сильною, жорсткою дипломатичною позицією і 
сильними Збройними Силами України та всіх країн-членів вільного світу», – наголосив він.

Відповідь на агресію рф – жорстка дипломатія, санкції і сильні Збройні Сили



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ініціює скорочення 
штату генеральських посад і звань зі 194 до 95 у відомствах, 
що входять до сфери управління МВС. Відповідний проект 
передано на затвердження Президенту. «Менше паркетних 
бюрократичних структур і амбіцій. Більше уваги на тих, хто 
виконує завдання під управлінням нечисленного, але висо-
копрофесійного і гідного генералітету», – наголосив міністр. 

У Прикордонній службі з 74 генералів пропонується залишити 14; у Національній гвардії зали-
шиться 18 з теперішніх 38; у ДСНС – кількість генералів скоротиться з 27 до 21; у Нацполіції 
– планується залишити 42 генерали замість 57. В умовах посилення збройної агресії реформа 
кадрової військової вертикалі є однією з пріоритетних у системі безпеки країни. «Повагу до 
офіцера і його військового звання, яке не є розмінною монетою на паркетно-штабному ярмар-
ку марнославства – а звання, яке поважають у військах і в суспільстві, яке треба заслужити 
доблестю, честю і наполегливою працею», – підкреслив Арсен Аваков.

Фракція партії «Народний фронт» у Верхов-
ній Раді вимагає збільшення фінансування 
проекту «Європейський вал» з облаштуван-
ня кордону з Росією. «Ми будемо лобіювати 
продовження виділення коштів на облаш-
тування кордону, контролювати їх викори-
стання, щоб вони правильно витрачалися 
і щоб це приносило користь нашій країні», 
- заявив перший заступник голови фракції 
Андрій Тетерук. Він разом з народними де-
путатами Віталієм Корчиком, Іриною Єфре-
мовою та членом фракції БПП Олегом Пе-
тренком проінспектували хід будівельних робіт на кордоні з Росією у Харківській області. 
Жоден Уряд до Кабміну Арсенія Яценюка серйозно не опікувався облаштуванням кордону, 
через що навіть існували ділянки кордону, відведені під фермерське господарство. «Те, що я 
сьогодні побачив, той обсяг робіт, який виконано, він відповідає національним інтересам кра-
їни», - наголосив Андрій Тетерук, додавши, що раніше в районі кордону було чисте поле, че-
рез яке в Україну безперешкодно могли потрапляти російські контрабандисти і диверсанти. 
За словами першого заступника голови фракції, зараз на проект «Європейський вал» виді-
ляється менше коштів, ніж планувалося, і це сповільняє темпи робіт. «Я сьогодні побачив, що 
на вежах (металеві спостережні вежі) достатньо обладнання. Тобто, є й тепловізори, і каме-
ри. Як вони працюють - нам показали. Ми побачили, що вони обслуговуються незалежними 
енергоносіями. Це вселяє надію, що ми йдемо у напрямку того, аби наш державний кордон 
був повністю облаштований, як це і має бути у дійсно незалежній країні», - додав Віталій Кор-
чик, зазначивши, що статистика підтверджує про відчутне зменшення незаконного перетину 
кордону. «Європейський вал» на кордоні між Росією і Україною повинен бути збудований», – 
наголосили представники «Народного фронту».
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Мінінфраструктури спільно з єС 
готують транспортну стратегію України

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що його 
відомство активно співпрацює з Єврокомісією над проектом 
перегляду Національної Транспортної стратегії 2030 та адміні-
стративною реформою. «Спільно з ЄС ми зробили перший крок 
у формуванні транспортної стратегії – визначили пріоритети та 
загальне бачення на основі яких і буде сформовано стратегію», 
– заявив міністр. За його словами, Стратегія охоплюватиме пе-
ріод до 2030 року і визначить напрямок розвитку сектору на 
наступні 15 років. Стратегія базується на положеннях Угоди 
про Асоціацію та Стратегії сталого розвитку України-2020 і охо-
пить усі заплановані реформи та напрямки роботи, включаючи 

адміністративну реформу міністерства. Наразі визначено 5 основних пріоритетів стратегії  
ефективність державного управління у сфері транспорту; надання якісних та ефективних по-
слуг; забезпечення сталого фінансування транспорту;  підвищення транспортної безпеки та 
надійності; підвищення міської мобільності та регіональна інтеграція. Транспортна стратегія 
України буде представлена для публічного обговорення протягом трьох-чотирьох місяців.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентувала концеп-
цію «Нової української школи» – ідеологію реформи серед-
ньої освіти, що почне діяти в 2018 році. «Наше завдання 
– кожній дитині дати доступ до якісної освіти. Успіх України 
в тому, щоб побудувати суспільство освіченого загалу, бо 
кожна дитина, не залежно від її здібностей, має право на 
успіх в житті, на максимальне розкриття власних здібнос-
тей, яке може запропонувати якісна освіта», – наголосила 
Лілія Гриневич. Реформа орієнтована на те, щоб зробити 
випускника конкурентноздатним у 21-му столітті –  випу-
стити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного 
мислення цілісну особистість, патріота з активною пози-
цією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та 
вчитися впродовж життя. Формула «Нової української школи» складається з 8 базових 
компонентів: нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необ-
хідних для успішної самореалізації в суспільстві; педагогіки, що ґрунтується на партнер-
стві між учнем, учителем і батьками; умотивованого учителя, який має свободу творчості 
й розвивається професійно; орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, дитино цен-
тризм; наскрізного процесу виховання, який формує цінності; нової структури школи, яка 
дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя; децентралізації 
та ефективного управління, що надасть школі реальну автономію; справедливого розпо-
ділу публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. Пред-
ставлений варіант концепції не є остаточним, кожен може долучитися до обговорення та 
надіслати свою думку щодо концепції за адресою: novashkola@mon.gov.ua.

Лілія Гриневич презентувала концепцію  
«Нової української школи»



Українська збірна завершила змагання на Олімпійських 
іграх у Ріо-де-Жанейро із 11 нагородами. Перші медаліс-
ти вже прибули до Києва, де їх урочисто зустрів Міністр 
молоді та спорту Ігор Жданов.  Зокрема, вітаючи чемпіо-
на Олега Верняєва, міністр зазначив, що це велика честь 
для України та кожного її громадянина мати таких героїв 
у спорті. Він подякував спортсмену та його особистому 
тренеру Геннадію Сартинському за великі досягнення та 
побажав не зупинятися на досягнутому. Олімпійськими 

чемпіонами 2016 року сталі Олег Верняєв у вправах на брусах та Юрій Чебан у веслуванні на 
каное на 200 м. Срібні нагороди здобули  Сергій Куліш (стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 
м); жіноча збірна з фехтування на саблях - Олена Вороніна, Аліна Комащук, Олена Кравацька 
та Ольга Харлан;  Олег Верняєв - у особистому багатобрстві; Жан Беленюк - у греко-римській 
боротьбі; Павло Тимощенко - у сучасному п’ятиборстві. Бронзові медалі Ігор завоювали: Ольга 
Харлан (шабля, особисті змагання); Богдан Бондаренко (стрибки у висоту); Дмитро Янчук та 
Тарас Міщук (веслування на каное 1 000 м); Ганна Різатдінова (художня гімнастика, особисті 
змагання у багатоборстві).

Українські спортсмени завершили змагання на олімпіаді у ріо
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Фракція «Народного фронту» спільно з Міністер-
ством інфраструктури наполягають на ухвален-
ні Верховною Радою двох законопроектів, спря-
мованих на захист автомобільних доріг України 
від руйнування перевантаженими вантажівками. 
Під час робочої поїздки в Чернівецьку область 
Міністр інфраструктури Володимир Омелян 
разом із головою фракції «Народний фронт» у 
ВР Максимом Бурбаком проінспектували ро-
боту габаритно-вагового комплексу на трасі 
«Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці». Міністр по-
відомив, що сьогодні на дорогах України працює 
24 габаритно-вагові комплекси, а до 2017 року їх кількість має зрости до 100. Він також наго-
лосив, що для Мінінфраструктури вкрай важливою є продуктивна співпраця з парламентом: 
«Я сподіваюсь, що цього року ми нарешті поставимо крапку в законодавчій епопеї і приймемо 
ті закони, які будуть чітко регламентувати вагові параметри, штрафні санкції, а також посилять 
відповідальність за порушення вагових норм на українських автошляхах». Його позицію під-
тримав і Максим Бурбак: «Це велика проблема для всієї країни. Ми можемо будувати багато 
доріг, можемо робити капітальні ремонти, виділяти на це мільярди гривень, але якщо не буде 
контролю за вагою на дорогах, то наші дороги будуть нищитися».  Ініційовані депутатами з «На-
родного фронту» законопроекти щодо габаритно-вагового контролю на дорогах були зареє-
стровані ще навесні, однак на минулій сесії у парламенті не вистачило голосів на їх підтримку.

«Народний фронт» наполягає на ухваленні законів 
щодо габаритно-вагового контролю на дорогах


