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Перебуваючи з робочою по-
їздкою в зоні проведення АТО, 
Секретар Ради національної 
безпеки і оборони України, 
один із лідерів партії «Народний 
фронт» Олександр Турчинов 
перевірив стан забезпечення 
та бойової готовності підроз-
ділів Збройних Сил в опера-
тивно-тактичному угрупуванні 
«Луганськ». Секретар РНБО 
відвідав бойові позиції 58-ї ок-
ремої мотопіхотної бригади на 
передньому краї нашої оборо-
ни в районі населених пунктів 
Кримське, Новотошківське та 
Новозванівка. «Найбільша кіль-
кість вогневих провокацій у Лу-
ганському секторі здійснюється саме в зоні відповідальності 58-ї бригади, яка завдяки 
мужності та професійності своїх бійців не залишає ворогу шансів на просування вперед», 
– наголосив Олександр Турчинов. Під час наради з військовим керівництвом АТО та опе-
ративно-тактичного угрупування «Луганськ», а також спілкуючись з солдатами і офіце-
рами на передовій, Секретар РНБО приділив увагу проблемним питанням військово-тех-
нічного забезпечення бойових підрозділів, які перебувають на передньому рубежі нашої 
оборони. За його словами, зараз опрацьовуються доповнення до Державного оборонно-
го замовлення у зв’язку зі змінами до бюджету поточного року і збільшенням фінансуван-
ня оборонних видатків. «У цих змінах до ДОЗ повинні враховуватись, насамперед, реальні 
потреби бойових підрозділів ЗСУ, які безпосередньо протистоять російській агресії, а не 
пропозиції чиновників, які не завжди беруть до уваги об’єктивну ситуацію на фронті», – 
наголосив він, додавши, що це стосується як боєприпасів, так і зброї, військової техніки, 
систем радіоелектронної боротьби, медичного та матеріально-технічного забезпечення 
військових.

Олександр Турчинов в АТО: 
Державне оборонне замовлення має враховувати, 
насамперед, потреби передової
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За пропозицією Міністра освіти і науки, представника 
партії «Народний фронт» Лілії Гриневич Уряд ухвалив по-
станову, яка полегшує доступ до освіти для дітей з осо-
бливими освітніми потребами. «Для нас дуже важливо, 
щоб кожна дитина з особливими освітніми потребами 
мала змогу навчатися у колективі однолітків та не була 
відірвана від реального життя суспільства, якщо це мож-
ливо. При цьому надзвичайно важливо забезпечити таку 

дитину відповідним супроводом та переконатися, що для неї створено усі необхідні умови 
для навчання», - зазначила Лілія Гриневич. Відтепер створити інклюзивний клас стане легше. 
Так, керівник загальноосвітнього навчального закладу може організувати клас з інклюзив-
ним навчанням на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими 
потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за підтримки відповід-
ного органу управління освіти. Передбачається, що кожній дитині з особливими потребами 
у школі розроблятимуть індивідуальний план розвитку. Розклад уроків для таких дітей вкла-
датиметься з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльно-
сті, динаміки розумової працездатності тощо. До розробки програми планують залучати  не 
тільки фахівців, але й батьків чи законних представників дитини.

Кабінет Міністрів схвалив ініційовану Міністерством моло-
ді та спорту постанову про утворення двох державних цен-
трів олімпійської підготовки з легкої атлетики - Східного та 
Західного. Східний державний центр олімпійської підготов-
ки з легкої атлетики передбачається розмістити у Сумах, а 
для його діяльності залучити спортивні об’єкти, науково-ме-
дичні заклади та кадровий потенціал Сумського державно-
го університету, а також об’єкти спортивної інфраструктури міста. Західний державний центр 
олімпійської підготовки утворюється в Луцьку. За погодженням з місцевими органами виконав-
чої влади, органами місцевого самоврядування та керівництвом вищих навчальних закладів, у 
розпорядженні спортсменів центру будуть спортивні та медико-відновлювальні об’єкти Східно-
європейського Національного університету, Луцького національного технічного університету, 
спортивна інфраструктура міста Луцька, у тому числі легкоатлетичного комплексу «Авангард», 
спортивні об’єкти якого відповідають міжнародним стандартам з цього виду спорту, що під-
тверджено сертифікатом ІІ категорії Міжнародної асоціації легкоатлетичний федерацій. «Попе-
реду ще багато роботи, але і в Сумах, і в Луцьку дійсно є база для створення державних центрів 
олімпійської підготовки з цього виду спорту. Адже саме там неодноразово проходили всеукра-
їнські першості серед дорослих і юніорів», - зазначив міністр молоді та спорту, представник 
партії «Народний фронт» Ігор Жданов. 

Дітям з особливими потребами 
полегшено доступ до освіти

У Сумах та Луцьку будуть створені 
державні центри олімпійської підготовки 
з легкої атлетики
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Міністр екології і природних ресурсів, представник партії «На-
родний фронт» Остап Семерак повідомив, що незабаром до Га-
лицького Національного природного парку переселять чотирьох 
червонокнижних бурих ведмедів з Херсона, яких утримують у 
неналежних умовах. Наразі 4 ведмедів у Херсоні утримує місце-
ве комунальне підприємство, однак умови утримання тварин не 
відповідають жодним екологічним та ветеринарним вимогам. «Завдяки українським і навіть 
зарубіжним зоозахисникам, місцевим журналістам, екоінспекторам та Мінприроди спільни-
ми зусиллями вдалося підшукати і облаштувати більш комфортну і природну домівку для цих 
чотирьох клишоногих. Цього разу прийняти тварин готовий Національний природний парк 
«Галицький» на Івано-Франківщині, де також діє реабілітаційний центр для диких тварин», - 
зазначив міністр. Остап Семерак уже підписав звернення до голови Херсонської ОДА Андрія 
Гордєєва та Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка щодо сприяння у пере-
селенні ведмедів до реабілітаційного центру на Івано- Франківщині.

Бурі ведмеді з Херсонщини 
оселяться у Галицькому Національному 
природному парку

За ініціативи міністра юстиції, представника партії «Народ-
ний фронт» Павла Петренка в регіонах України будуть ство-
рені оперативні штаби, покликані боротися зі спробами рей-
дерських захоплень земель та зібраного урожаю. «Щороку 
ми бачимо одну й ту саму картину. Українські аграрії стають 
жертвами спроб захоплення врожаю й землі з боку нечистих 

на руку ділків. Аби протистояти цьому ганебному явищу Уряд прийняв рішення, яким доручив 
головам облдержадміністрацій спільно з територіальними підрозділами Міністерства юсти-
ції, Міністерства внутрішніх справ, Держгеокадастру та аграрними асоціаціями створити на 
місцях оперативні штаби для захисту аграріїв від рейдерів», - зазначив очільник Мін’юсту. 
Також на керівників областей покладено обов’язок кожні 2 тижні надавати Уряду оперативну 
інформацію про стан справ у сфері аграрного рейдерства. А до 15 листопада голови ОДА 
мають підготувати повний звіт за період жнив. За його результатами буде ставитися питання 
щодо можливих кадрових рішень стосовно тих керівників територіальних органів, які сприя-
ли рейдерам чи не вживали жодних заходів для захисту аграріїв.

За ініціативою Мін’юсту у регіонах 
утворять оперативні штаби захисту 
аграріїв від рейдерства


