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Фракція «Блоку Петра Порошенка» готова стати запорукою стабільності і
результативності нової коаліції (http://solydarnist.org/?p=4076)
До складу фракції партії «Блок Петра Порошенка» вже входять 150 народних депутатів. З них 64 проходять за
партійним списком і 70 від одномандатних округів. На вступ до фракції вже написали заяви понад 15
самовисуванців, яких підтримувала партія на мажоритарних округах. Так на брифінгу презентував нинішній
склад майбутньої парламентської фракції голова партії Юрій Луценко.
Він також не виключив, що до складу фракції увійдуть інші самовисуванці, за винятком одіозних
представників та мажоритарників, які голосували за диктаторські закони 16 січня.

За словами Луценка, кандидати від партії – переважно є людьми молодого і середнього віку. Найстаршим
серед них є шановний Мустафа Джемілєв, якому 70 років. А наймолодший парламентар – Єгор Фірсов з
Авдіївки Донецької області, якому 25 років.
За списком партії до Верховної Ради потрапить 14 жінок, що становить 22 відсотки від прохідної частини
списку. Також до парламенту від Львівщини пройшла Оксана Юринець. Всього, враховуючи і мажоритарних
депутатів, у фракції буде більше 10% жінок.
Партія репрезентує майже всі регіони України. Від одномандатних виборчих округів найбільше представлена
Дніпропетровська область (7 обраних кандидатів). За місцем проживання – найбільше мешканців Києва і
Київської області (відповідно 51 і 8), а також Вінницької (8) і Дніпропетровської (7) областей.
Професійний склад депутатського корпусу представляє практично усі галузі народного господарства.
Досвідчені лікарі і вчителі, юристи і економісти, ректори і викладачі університетів, журналісти, підприємці, а
також голови міських, районних і обласних рад. Багато серед новообраних депутатів громадських діячів. Є
також міністри і депутати Верховної Ради попереднього скликання (37).
Фракція має в своєму складі професійних військових. Це відомий командир Юлій Мамчур, а також рядовий
полку «Азов» – Олег Петренко.
За словами Луценка, майбутня фракція партії «Блоку Петра Порошенка» майже удвічі чисельніша за
найближчу по кількості народних депутатів.
Фракція партії «Блок Петра Порошенка» у новому парламенті готова стати запорукою стабільності і
результативності коаліції.
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Блок Петра Порошенка ініціює створення нової парламентської коаліції
(http://solydarnist.org/?p=4056)
На організаційному засіданні майбутньої фракції «Блоку Петра Порошенка» з ініціативи Президента України
було підтримано рішення про висунення кандидатом у прем’єр-міністри нового уряду Арсенія Яценюка від
партії «Блок Петра Порошенка». Про це за наслідками організаційного засідання повідомив журналістам
голова партії Юрій Луценко.
«Як найбільша парламентська фракція, що складається в даний час із 150 народних депутатів, ми
скористалися своїм правом на внесення кандидатури глави уряду. Час єднатися – це не лише наше партійне
гасло, а й принцип наших дій», – зазначив Луценко.

Він також відзначив, що під час переговорів партія не ставить перед собою інших завдань, окрім обговорення
змісту коаліційної угоди. Вона має включати, на переконання Луценка, точний графік і календарний план
проведення реформ.
«Нас цікавить не зміна облич у владі, нас цікавить зміна ситуації в країні, зміна системи влади і перехід до
європейської моделі життя українців», – наголосив він.
Напрацювання якісної коаліційної угоди назвав головним завданням переговорів і кандидат у народні
депутати України від БПП Володимир Гройсман.
«Головне наше завдання – створення якісної коаліційної угоди щодо змін України. Ми маємо сформувати
пакет спільних зобов’язань, під виконання яких згодом буде знайдено виконавців. Для партії важлива чіткі
зобов’язання і конкретна відповідальність за втілення змін», – зазначив Володимир Гройсман.
Віталій Ковальчук уточнив, що висунення кандидатури керівника уряду відкриває дорогу до формування
коаліції.
«Питання щодо інших посад на цьому етапі завчасні. Головне завдання зараз – визначитися з кандидатурою
керівника уряду, який почне формувати коаліцію. Щодо інших посад, то їх з кількох кандидатів вибиратимуть
вже під конкретні завдання програми майбутньої коаліції», – зазначив Ковальчук.
За словами Луценка, Гройсмана та Ковальчука, квотний принцип буде застосовуватися лише при формуванні
робочих органів новообраного парламенту, як це і передбачено регламентом Верховної Ради.
Також в партії зазначають, що головне завдання переговорів, які вже починаються щодо створення коаліції –
це напрацювання чіткої програми дій майбутньої коаліції та майбутнього уряду.
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