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Представники партії «Народний фронт», зокрема лідер політичної сили Арсеній Яценюк, cе-
кретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, голова Верховної Ради 
Андрій Парубій, урядовці та народні депутати, взяли участь в урочистостях з нагоди 26-ї 
річниці Незалежності України. «З Днем Незалежності, дорогі українці! Нехай Господь береже 
наше Військо, наш Народ і нашу Державу! Многая літа Тобі, дорога, рідна, найкраща у світі 
Україно!», – йдеться у привітанні Арсенія Яценюка.

«Народний фронт» взяв участь в урочистостях 
до Дня Незалежності України
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Розпочинаються наймасштабніші за всю історію Російської 
Федерації стратегічні командно-штабні навчання збройних 
сил РФ спільно зі збройними силами Білорусі «Запад-2017». 
Формальна тема цих навчань: Застосування угруповань 
військ в інтересах забезпечення воєнної безпеки Союзної 
держави в період наростання воєнної загрози та відбиття 
агресії на Західному театрі військових дій. Водночас реальне завдання – перевірити, наскіль-
ки ЗС РФ і держава у цілому готові до великої війни із Заходом. «На тлі складної економіч-
ної ситуації, що змусила Кремль навіть вдатися до скорочення воєнних статей державного 
бюджету РФ, проведення таких масштабних навчань не може бути лише звичайним захо-
дом бойової підготовки. Навпаки, йдеться про демонстрацію рішучості російського військо-
во-політичного керівництва до жорсткої реакції на будь-які спроби НАТО/США реагувати у 
силовий спосіб на чергові військові авантюри Кремля на пострадянському просторі. Слабка 
привабливість суспільно-політичної і соціально-економічної моделі сучасної Росії, прогре-
суюча обмеженість її економічного потенціалу змушують Кремль вдаватися до «останнього 
доводу королів» – військової сили. Отже не виключені нові спроби російського військового 
втручання у справи України, Білорусі, держав Південного Кавказу та Центральної Азії», – на-
голосив Секретар РНБО України Олександр Турчинов. «Запад-2017» є черговим російським 
кроком з посилення конфронтації на Європейському континенті і потребує дуже серйозної 
реакції з боку як Заходу, так і України. Водночас Секретар РНБО запевнив, що керівництво 
Української держави, Збройні Сили України, інші органи сектору безпеки і оборони вжива-
ють необхідних заходів для захисту нашої держави.

Олександр Турчинов: Навчаннями 
«Запад-2017» Кремль перевіряє, наскільки 
Росія готова до великої війни із Заходом

Лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк 
привітав українців з Днем Державного Прапора і закликав 
народних депутатів ухвалити в цілому внесений ще його 
Урядом проект закону «Про Державний Прапор України». 
Він наголосив, що наш стяг освячує нашу історію, нашу бо-
ротьбу і нашу ходу до свободи і процвітання. «Дуже важли-
во, щоб державна повага до нашої святині була засвідчена 

Законом України про Державний прапор. Ще два роки тому як глава Уряду я мав честь внести 
до Верховної Ради законопроект про Державний Прапор України. Він ухвалений у першому 
читанні. Настав час остаточно схвалити цей документ. Закликаю до цього всіх українських 
парламентаріїв», – додав лідер «Народного фронту». Він підкреслив, що в рік відзначення 
100-ліття української національної революції та відновлення нашої державності таке рішення 
стане великим символом нашої єдності і сили. «Будьмо вірними нашому прапору. Будьмо 
разом в обороні і поступі нашої держави. Слава Україні!», – наголосив Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк у День Прапора: 
Дуже важливо, щоб повага  
до нашої святині була засвідчена 
законом про Державний Прапор
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За даними громадської мережі ОПОРА представ-
ники парламентської фракції «Народний фронт» 
очолили рейтинг кращих депутатів-мажоритар-
ників за результатами роботи у липні 2017 року. 
Перше місце у цьому рейтингу посів керівник 
фракції «Народний фронт», обраний від 204-го ви-
борчого округу, Максим Бурбак. Протягом липня 
він відвідав усі пленарні засідання, зареєстрував 
два проекти постанов та два законопроекти, один 
із попередньо поданих Максимом Бурбаком зако-
нопроектів у липні став чинним актом. Депутатом 
було подано 1 запит щодо проблеми округу та 14 
разів він виступав під час пленарних засідань. Слі-
дом за Максимом Бурбаком у рейтингу депутати 
від «Народного фронту»: на другому місці – Ми-
хайло Бондар, на третьому – Анатолій Дирів. Ак-
тивісти ОПОРИ оцінювали діяльність 88 депута-
тів-мажоритарників за законотворчою роботою в 
парламенті та активністю у виборчому окрузі.

Депутати «Народного фронту» очолили рейтинг 
найактивніших мажоритарників

Міністерство інфраструктури на чолі з представником пар-
тії «Народний фронт» Володимиром Омеляном працює над 
програмою відновлення та розвитку інфраструктури Донба-
су. «Ми хочемо створити окрему програму для фінансування 
інфраструктури Донбасу і прифронтових областей на най-
ближчі декілька років. Ми маємо визначити пріоритетні доро-
ги, ділянки залізниці, майбутнє авіаційного сполучення та акумулювати кошти на проведення 
робіт», – наголосив Володимир Омелян під час робочої поїздки до Луганської та Донецької 
областей. За словами очільника Мінінфраструктури, завдяки децентралізації, яка впрова-
джується останні три роки, Україна вже має добрий результат: «Раніше всі ресурси стікалися 
до Києва, а в Києві розподілялися у ручному режимі. Останні роки цього немає. Кожна об-
ласть збільшує свої бюджети в рази». Завдяки децентралізації «Укравтодору», яку плануєть-
ся  запустити з 1 січня 2018 року, регіони України отримають в чотири рази більше коштів, 
ніж зазвичай. В рамках поїздки міністр інфраструктури оглянув хід ремонтних робіт, зокре-
ма, відновлення мосту в с. Троїцьке (Попаснянський район, Луганська область). Капітальний 
ремонт мосту (через р.Лугань) на автодорозі загального користування О-131201 км37+062 
(приблизно 1,5 км до лінії зіткнення) відновлюється силами Державної спеціальної служби 
транспорту. Вартість робіт 9,5 млн грн. Термін будівництва: 6 місяців.

Володимир Омелян: 
Ми працюємо над програмою відновлення 
та розвитку інфраструктури Донбасу
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З 1 січня 2017 року зарплата вчителів зросла на 50%, і в бюджеті на 2018-й планується 
також закласти поступове її підвищення. «Ми вдячні Уряду за розуміння необхідності інвес-
тицій в освіту. Зараз ми виходимо в активну фазу реформи середньої освіти – Нова укра-
їнська школа, ми багато вимагатимемо від вчителів і ми маємо робити їм крок назустріч 
та показати, що підтримуємо їхні зусилля та бажання до змін», – зазначила Міністр освіти 
і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич. Після підвищення зарплати 
вчителям загальноосвітніх шкіл з 1 вересня має зрости заробітна плата всім педагогічним 
працівникам – вихователям у дитсадках, майстрам у ПТНЗ тощо. Нагадаємо, Міносвіти мо-
тивує абітурієнтів вступати на педагогічні спеціальності – в 2017 році збільшено державне 
замовлення для майбутніх вчителів-предметників – 7 405 місць. Загалом за галуззю «Осві-
та» передбачено 12 315 бюджетних місць.

У 2018 році планується подальше підвищення зарплати вчителям


