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Арсеній Яценюк та представники «Народного фронту»
взяли участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк разом з народними депутатами фракції і міністрами від «Народного фронту» взяли участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності, які
відбулися на Майдані Незалежності у Києві. «Цей День Україна вимріяла, відвоювала, вирвала з мороку небуття. Тепер вона його відстоює. Самовіддано і жертовно», – зазначив Арсеній
Яценюк. «Маємо ставати щодня сильнішими і мудрішими. Йти вперед крізь ворожий вогонь
і завали брехні. Гнати агресора зі своєї землі. Відновлювати зруйноване і зводити нове», –
наголосив він. Також лідер партії разом з народними депутатами і міністрами поклали квіти
до Пам’ятного хреста на честь Героїв Небесної сотні.

Вогневе випробування українських ракет пройшло успішно
Секретар Ради національної безпеки і оборони, один
з лідерів партії «Народний
фронт» Олександр Турчинов
повідомив про завершення
дуже важливого і масштабного етапу вогневих випробувань ракет українського
виробництва. «На відміну від
російських аналогів, українські ракети – керовані, і саме тому ефективніше і точніше вражають цілі, що було доведено під
час випробувань», – наголосив Олександр Турчинов. Окрім пусків ракет, також відбулося тестування системи керування реактивної системи залпового вогню, яка створена українськими
виробниками та забезпечує якісне управління вогнем та точне наведення ракети на ціль. «Сьогоднішні успішні запуски ракет наші науковці, конструктори та виробники присвятили двадцятип’ятирічному ювілею Незалежності України», – наголосив Секретар РНБО.

Росія хоче зірвати побудову
«Європейського валу»
Спроби дискредитації проекту «Європейський вал»
з облаштування українсько-російського державного кордону ставлять під загрозу національну безпеку і вигідні Росії, яка веде війну проти України.
«Європейський вал» є необхідним і на часі, тому що
25 років ми не мали жодного оформленого кордону з Російською Федерацією», – наголосив Перший
заступник голови фракції «Народний фронт», учасник АТО Андрій Тетерук. На сьогоднішній
день реалізація проекту перебуває на другому етапі, зокрема, встановлені металеві огорожі,
виконані необхідні інженерно-технічні роботи, викопані рови і насипаний вал, зроблені рокадні дороги та контрольно-слідові смуги, облаштовані опорні пункти та вогневі позиції. «Усі ці
заходи фактично унеможливлюють безконтрольний перетин державного кордону в облаштованих місцях», – зазначив Андрій Тетерук. При цьому проект «Європейський вал» в жодному разі не слід сприймати як систему фортифікації. Останнім часом саме за допомогою цієї
маніпуляції робляться спроби створити негативне відношення до реалізації цього проекту.
Це абсолютно різні за метою і стилем виконання проекти. «Ми бачимо, що саме Росія пручається реалізації цього проекту, тому що в такому разі Україна повноцінно отримає оформлені
кордони з Російською Федерацією», – наголосив представник «Народного фронту».
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Бюро правової допомоги нададуть
можливість кожному українцю
реалізувати право на захист
Міністр юстиції Павло Петренко наголошує, що
запуск повноцінної системи правової допомоги населенню ‑ один із найбільших соціальних
проектів країни, який є затребуваним серед
громадян. Протягом року даний проект існував
у вигляді 100 центрів правової допомоги. За
цей час понад 200 тисяч українців, які не мали
можливості найняти адвоката, отримали допомогу. «Тому ми прийняли рішення запустити
бюро правової допомоги в кожному маленькому містечку. Вони запрацюють, як правило, в
маленьких містечках з населенням близько 20 тисяч. До цих містечок увага влади ніколи
не доходила. Тож кожен українець, незалежно від того, живе він у місті мільйоннику, в
маленькому містечку чи селищі, отримає право на захист», – зазначив Павло Петренко.
Тільки на Івано-Франківщині 15 таких закладів почнуть працювати у вересні, в цілому ж по
країні їх кількість зросте більше, ніж на 400.

МОН почало обговорення
концепції Нової української школи
серед освітян
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич вважає,
що ознайомлення, всебічний аналіз та обговорення концепції Нової української школи в колі
освітян – запорука її сприйняття громадськістю. З цією метою міністерство ініціювало проведення серпневих конференцій працівників
галузі в регіонах. Зокрема, такі конференції за
участі Лілії Гриневич вже проведені в Київській
та Луганській областях. «Для того, щоб зміни в
системі освіти були підтримані всією країною,
вони мають бути прийняті тут, у колі освітян.
Саме тому для мене дуже важливо почути Ваші
думки, Ваші застереження, запитання, пропозиції. Обговорення концепції триватиме не
тільки на таких серпневих радах освітян, але і протягом всього вересня в різних форматах – від педагогічних нарад до дистанційних конференцій», – повідомила міністр. Під час
спілкування з освітянами Лілія Гриневич також розповіла про структуру нової української
школи та роз’яснила, що 12 клас загальної середньої школи ймовірніше за все з’явиться не
раніше 2029/2030 начального року.
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Для FM-станцій достатньо якісного україномовного продукту
Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко нагадав, що
на початку листопада набуде чинності закон про квоти
для україномовної пісні на радіо. «Тоді й розпочнеться
виконання першого етапу – це 25 % гарантованої україномовної пісні в ефірі радіостанцій. Тенденція, яка останнім часом має місце на FM-станціях, показує, що в
нас немає ніяких ускладнень із якісним україномовним
продуктом – сучасним та різножанровим», – зазначив
він. В’ячеслав Кириленко наголосив, що виконати квоти
у 35 %, як це передбачено законом через 2 роки, також
немає жодних проблем для добросовісних радіостанцій.
При цьому він зауважив, що україномовних пісень в ефірі
стало набагато більше за останній час. «За моїми підрахунками, у деяких радіостанцій уже
20-25 % україномовної пісні і це ще до набуття чинності закону. Тобто практика спростовує
всі аргументи, які виголошувалися, коли була дискусія щодо запровадження квот. А була
просто сила інерції – ніхто не хоче нічого змінювати, хоче, щоб інші змінювалися», – зазначив
він. Віце-прем’єр наголосив, що закон про квоти не забороняє російськомовні пісні чи пісні
іншими мовами. Він лише встановлює квоту для україномовної пісні в ефірі радіостанцій.

Завершується створення
інтерактивної мапи стихійних
та санкціонованих сміттєзвалищ
Міністерство екології та природних ресурсів на чолі з міністром Остапом Семераком завершує роботу над створенням інтерактивної мапи стихійних та санкціонованих
сміттєзвалищ і відповідного мобільного додатку. «На цій
карті буде офіційна інформація від органів місцевого самоврядування, яку ми отримуємо і паралельно обробляємо. Скажу вам чесно за результатами отриманої інформації: місцева влада вкрай погано справляється з цією
роботою», – зазначив міністр. Остап Семерак повідомив,
що незабаром відбудеться презентація цього проекту.
«Будемо робити промо-кампанію для того, щоб залучити
якомога більше громадян України до вирішення проблеми зі сміттям. Повірте, один міністр екології справлятися
з цією проблемою буде дуже довго, але якщо ми почнемо разом працювати, то досягнемо
мети набагато швидше», – резюмував він. Міністр наголосив, що вирішення проблеми переробки та утилізації сміття залежить також від бажання самих українців змінювати ставлення
до охорони навколишнього середовища.
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