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«Віддай людині крихітку себе»

Ще змалку батьки навчили мене пра-
цювати на совість, де б я не був. Адже про 
людину говорять її справи. Такі батьків-
ські життєві уроки стали основою моєї 
діяльності у будь-якій сфері.

Повага і увага до кожного дають мож-

ливість черпати уроки мудрості і досві-
ду, робити правильні висновки і кроки, 
зокрема і у депутатській діяльності.

Для мене ніколи на першому місці 
не стояла політична складова, основою 
своєї роботи завжди бачив спілкування 
із своїми виборцями, допомогу їм у ви-
рішенні проблем, сприяння розвитку со-
ціальної сфери, підтримку талановитих 
дітей, багатодітних сімей, людей похи-
лого віку. Лише у співпраці із кожним 
виборцем можна формувати правильні 
і потрібні законодавчі ініціативи, які 
сприятимуть розвитку нашої держави.

У такий складний для усіх нас час ко-
жен має нарешті зрозуміти, що закони не 

мають бути популістськими, прийнятими 
заради певних меркантильних інтересів. 
Парламент – це не місце для політичних 
закликів, самореклами чи відстоювання 
прихованих бізнесових інтересів.

Закони, перш за все, мають бути ви-
важеними, об’єднуючими, консолідую-
чими, потрібними усій країні, які спря-
мовані на розвиток і посилення нашої 
держави.

Саме такими принципами керувався 
при розробці власних законопроектів та 
при прийнятті рішення за підтримку того 
чи іншого закону.

Сьогодні багато розмов точиться на-
вколо питання про необхідність відпо-
відальності та звітування депутата перед 
своїми виборцями. Для мене це завжди 
було питанням честі. Такі звіти у письмо-
вій формі та під час зустрічей із виборця-
ми на окрузі я започаткував з перших днів 
своєї діяльності, починаючи з 2002 року.

Сьогодні, окрім щорічного письмового 
звіту, жителі 18 округу можуть щоденно 
знайомитись із моєю діяльністю на персо-
нальній сторінці в мережі Інтернет, у со-

ціальній мережі Фейсбук, із газети «Наш 
вісімнадцятий».

Я виріс і працював у той час, коли лю-
дей оцінювали за одним єдиним критері-
єм – їхніми конкретними справами. Тому 
мене щиро дивує і ображає, як працюють 
багато нинішніх депутатів та чиновників, 
заливаючись соловейками у солодких обі-
цянках, в основному перед виборами. А 
що далі, а далі ці можновладці бояться 
людям показатись, бо нічого сказати, та 
й більше того, вони не знають про що з 
ними взагалі говорити. Далекі від про-
блем звичайних трударів, вони не вважа-
ють за потрібне вникати у їх суть та ви-
рішувати їх. Таким чиновникам хочеться 
сказати: «Ти не кажи, що зробиш завтра, а 
покажи, що зробив учора!».

Для мене особисто найвищою оцінкою 
моєї діяльності – є оцінка моїх виборців. 
Не існує іншого шляху змін, аніж почати 

власноруч змінювати світ навколо себе. 
Брати ініціативу у власні руки і працюва-
ти до сьомого поту на чолі. Особисто я не 
вмію інакше, тому й не вважаю себе по-
літиком у тому примітивному сенсі, який 
вкладають у нього шанувальники парла-
ментських баталій, красномовних гнівних 
заяв, не підкріплених нічим, окрім емоцій.

Пишаюсь тим, що двічі отримав довіру 
людей на окрузі. Це іспит на відповідаль-
ність і дієздатність перед людьми та сові-
стю. Це величезний кредит довіри. Для 
мене – це та форма роботи, яка дозволяє 
бути підзвітним не окремій політичній 
силі і втілювати примхи її лідерів, а безпо-
середньо працювати в інтересах конкрет-
ної громади, яка тебе обрала. Це дає мені 
можливість співпрацювати із депутатами 
різних політичних сил, для яких головна 
мета – робота в інтересах своїх виборців і 
народу України.

Відповідати сподіванням 
виборців

Результативна та конструктивна 
робота у стінах парламенту має 
бути основою діяльності для кож-
ного депутата.

Я завжди розумію наскільки ви-
соку несу відповідальність перед 
своїми виборцями. Саме на мене 
вони сподіваються у прийнятті 
важливих рішень та законопро-
ектів, які б на ділі давали мож-
ливість нашим людям жити кра-
ще, вселяли віру у розбудову та 
успішний розвиток українського 
села, де живуть мільйони труда-
рів, які забезпечують нашу дер-
жаву необхідним продовольством, 
засівають і збирають урожай на 
нашій прекрасній, родючій укра-
їнській землі.

Саме тому першим кроком у 
моїй депутатській діяльності ста-
ло відстоювання законопроекту 
щодо продовження мораторію на 
продаж землі. Законопроект да-
вався нелегко, не всі хотіли розу-
міти важливість питання, багато 
хто думав про власні інтереси, 
підраховуючи кошти, які могли 
б надійти до окремих кишень від 
такого продажу. Проте я розумів, 

  Історичним голосуванням 
16 вересня 2014 року за рати-
фікацію Угоди про асоціацію 
між Україною та Європей-
ським союзом, я засвідчив своє 
і своїх виборців прагнення ре-
формувати країну за європей-
ськими цінностями і стан-
дартами.

що не можу повернутись на округ 
і спокійно дивитись у вічі своїм 
виборцям, якщо не доведу цього 
питання до кінця. Довіра вибор-
ців додавала сили і впевненості 
під час виступу в парламенті, 
саме ця підтримка дала мені мож-
ливість переконати усіх депутатів 
у необхідності прийняття законо-
проекту. І це вважаю важливою 
спільною перемогою.

Спілкування з людьми на окрузі 
виявило і ще одну дуже важливу 
та болючу для людей проблему 
– це цінова політика на закупів-
лю молока у населення, що стало 
основою для Закону «Про внесен-
ня змін до статті 3 Закону України 
«Про державну підтримку сіль-
ського господарства України». 
Цим Законом удосконалювався 
механізм державної підтримки 
агропромислового комплексу та 
забезпечувався доступ до това-
рів молочної групи всім верствам 
населення незалежно від рівня 
їх грошових доходів, а також за-
конодавчо закріплювався меха-
нізм контролю за встановленням 
граничної торгівельної надбавки 
оптово-відпускної ціни виробни-
ка продукції до кінцевого спожи-
вача, запроваджувалась заборона 
на закупівлю молока та молочних 
продуктів у постачальників без 
укладених у письмовій формі до-
говорів, відсутність яких давала 
можливість закупівельникам уни-
кати розрахунків із населенням за 
отриману сировину.

Неодноразово звертались до 
мене і селяни щодо проблем, які 
у них виникали при оформленні 
земельних ділянок. Їх пропозиції 
втілились у законодавчій ініціати-
ві, реалізація якої дозволить змен-
шити фінансове навантаження на 
громадян при оформленні ними 
прав на земельні ділянки, вне-
сення відомостей про земельну 
ділянку до Поземельної книги та 
Державного земельного кадастру.

Виникають у жителів сільської 
місцевості і труднощі під час 
реалізації ними спадкових прав 
щодо прийняття та оформлення 

спадщини на житлові та нежит-
лові приміщення, оскільки у сіль-
ських населених пунктах немає 
нотаріусів, а уповноважені на це 
посадові особи органу місцево-
го самоврядування обмежені у 
вчиненні таких нотаріальних дій. 
Отож, людям для подання та одер-
жання відповідних документів до-
водиться звертатися до нотаріусів, 
долаючи неблизьку дорогу до рай-
центру та чекаючи у величезних 
чергах. Законопроектом за мого 
співавторства «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
спрощення процедури оформлен-

ня спадщини в сільській місцевос-
ті» пропонувалося надати право 
вирішувати питання про прийнят-
тя та оформлення спадщини за 
сприяння органу місцевого само-
врядування.

Зустрічаючись із людьми у се-
лах, чимало довелось надивитись 
на результати діяльності великих 
агрохолдингів, які замість під-
тримки все частіше доводили села 
до зубожіння, а родючі українські 
ґрунти до цілковитого виснажен-
ня. 

Продовження на 4 сторінці
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Звіт про роботу народного депутата України 

Калетніка Григорія Миколайовича у Липовецькому районі 
(жовтень 2012 – вересень 2014 року)

Дорога до кожного району округу 
для мене особлива і люди тут осо-
бливі. Після важких і напружених 
парламентських днів, коли кожен 
законопроект доводиться приймати 
у нелегкій обстановці і доводити 
колегам щодо його необхідності, у 
громадах від спілкування з людь-
ми отримуєш справжню насолоду, 
заряджаєшся потужною енергією 
і бажанням працювати далі. Саме 
тому така робота має для мене осо-
бливе значення і несу я перед людь-
ми особливу відповідальність.

Давню дружбу маю з липівчана-
ми. Щиро вдячний їм за підтримку 
і довіру висловлену мені, як мажо-
ритарному депутату, у 2012 році. 
Відтоді у спільній співпраці нами 
зроблено чимало справ.

Зокрема акумульовано кошти на: 
будівництво водогону по вул. Ло-

моносова та Некрасова м.Липовець; 
освітлення вулиць сіл Стара При-

лука, Нова Прилука, Журава та Зо-
зівка; 

ремонт дороги Війтівці-Іванька; 
ремонт шкіл м. Липовець та смт. 

Турбів; 
будівництво водогону с. Козинці. 
Дуже багато акцій і програм ста-

ли традиційними і щорічними. Так 
постійно отримують подарунки до 
Дня Святого Миколая та Нового 
року учні шкіл, діти садочків, пе-
дагогічний та технічний персонал, 
вихователі, а  також багатодітні  ро-
дини. 

Особливу  увагу  приділяю під-
тримці багатодітних родин, яких 
в районі понад 320. Під моєю по-
стійною  опікою  родини Сосок із 
с. Іванька (9 дітей), Яременко із с. 
Струтинка (5 дітей), Абреліхіна із с. 
Гордіївка (5 дітей), та з інших насе-
лених пунктів району. 

Привітання й подарунки щорічно 
отримують чарівні  й мудрі бере-
гині-липівчанки До Міжнародного 
жіночого Дня, Дня матері та Дня 
сім’ї. У більшості це багатодітні 
матері, матері-героїні, працівники 
сільських установ та підприємств. 

Не оминаю увагою звернення і 
наймолодших мешканців району. 
Адже у дітях ми хочемо бачити 
здійснення своїх мрій і сподівань. 
Прагнемо, щоб вони росли здоро-
вими та радісними, прославляли 
свої родини і рідний край. Діти – 
наш найдорожчий скарб, наша ра-
дість і наше майбутнє. 

Саме тому святий обов’язок ро-
дини, школи, органів влади та гро-
мадськості подбати про всебічний 
розвиток інтересів та здібностей 
української юні, забезпечити їй на-
лежний рівень виховання та най-
головніше – уберегти їх від гіркоти 
розчарувань і зневіри. 

Саме для наймолодших мешкан-
ців липовеччини  у центрі міста 
встановлено дитячий майданчик. 

Складною нині є ситуація із ма-
теріально-технічним забезпечен-
ням навчальних закладів. Проте 
сподіватися лише на державу – це 
не робити нічого. Тому постійно у 
співпраці із сільськими, селищними 
та міськими головами, керівниками 
господарств та підприємств нама-

гаюсь допомогти школам та садоч-
кам округу у їх зверненнях щодо 
покращення побутових умов та за-
безпечення необхідною технікою. У 
2012 році відремонтована система 
теплопостачання у Липовецькому 
дитячому садочку № 1. Виділено 
кошти на ремонт актової зали для 
Турбівської школи № 2. Нові пар-
ти-трансформери отримала Старо-
прилуцька загальноосвітня школа. 
Заклади освіти району отримали 
48 нових сучасних комп’ютерів, 30 
DVD програвачів, проектори та ба-
гатофункціональні пристрої (прин-
тер/ксерокс/факс). Для школярів с. 
Війтівці придбано новий тенісний 
стіл, а дитячий садочок «Малятко», 
що у м. Липовець отримав набір по-
суду на 160 осіб. 

З великим болем у серці ніколи 
не можу обійти дітей з особливими 
потребами. Намагаюсь їм допомог-

ти чим можу: двом діткам Гетьману 
Максиму та Туркіній Вікторії до-
поміг із придбанням інвалідних ві-
зочків,         постійно допомагаю 
із виділенням коштів на лікування 
діток та проведення невідкладних 
операцій. Та найголовніше для 
них це увага і турбота, тому разом 
із своїми помічниками намагаюсь 
якомога частіше відвідувати такі 
родини, з ними радію успіхам діток 

та їх здобуткам.
 Особливу увагу звертаю на духо-

вний розвиток дітей та молоді, нам, 
дорослим, цього дуже не вистачає, 
тож хочеться, щоб підростаюче по-
коління виховувалось на засадах 
моральності, любові до батьківської 
землі, патріотизму, поваги один до 
одного. Вагому роль у цьому віді-
грає мудре українське слово. Тому й 
підтримую українських письменни-
ків та поетів у виданні книг для мо-
лоді, особливо це стосується наших 
земляків-подолян.

От і цьогоріч, подарував усім на-
вчально-виховним закладам райо-
ну книги наших землячок, поетеси 
Ганни Чубач: «Моя сім’я», «Рахів-
ничка», «Кольори», «Абетка», «Ве-
селі хтосики», «Від зневір до спо-
дівань», «Моя Україна» та поетеси 
Наталії Погребняк: «Дзвіночки», 
«Грибний дощик», «Прочитай і 

розмалюй», «Веселковий світ». Всі 
вони легко сприймаються та над-
звичайно розвивають творчий світ 
дитини.

Не відмовив і Липовецькій шко-
лі-колегіуму, яка звернулась про 
допомогу у придбанні підручників 
з християнської етики. На Покрову 
три класи школи уже мали можли-
вість вивчати обраний предмет за 
новими книгами.

У співпраці із громадою можна  вирішувати 
будь-яку справу

Щаслива дитяча усмішка – найбільша винагорода

Липовецька школа-колегум із 
новенькими підручниками

Із листів виборців:
Із цим листом я навіть зверталася до Голови Верховної Ради, бо дуже 

хотіла, щоб його зачитали на засіданні, щоб це було приємно нашому 
депутату Григорію Миколайовичу Калетніку і повчально всім іншим де-
путатам.

Нам жителям Вінниччини: від самого малого до самого старшого за 
віком, дуже повезло, бо Бог послав нам таку мудру, доброзичливу людину 
– Калетніка Григорія Миколайовича, якого ми обрали в депутати Верхо-
вної Ради України. Він не тільки добрий господар і психолог, надто глибо-
ко проникає в душу людини, без рентгена бачить, що на серці лежить. У 
нього є ще одна дуже важлива риса – вміння відстоювати власну точку 
зору навіть тоді, коли з нею не погоджується вище керівництво. Свою 
правоту він доводить конкретними результатами. Він людина слова, 
старанний у роботі і людяний у ставленні до інших. Григорій Калетнік 
ніколи не був «кабінетним» чиновником, будь-яку вільну від парламент-

ської діяльності хвилинку присвячує живому спілкуванню: іде до людей, намагається розібратися, проконсультувати, поради-
ти, допомогти, взяти до уваги пропозиції людей і використати їх у парламентській роботі. Не забуває він про діток, створю-
ючи їм перед новорічними святами неповторну казкову атмосферу, в пошані праця бібліотекарів, працівників сфери культури. 
Не забуває Григорій Миколайович і про нас, ветеранів. Ми завжди відчуваємо від нього знаки уваги та синівської турботи. За 
мудрих, працьовитих, талановитих і дуже терплячих людей Григорій Калетнік стояв, стоїть і буде стояти горою, такий у 
нього характер. Інколи сама себе запитую: «Де наш невтомний народний депутат бере силу і енергію?», і сама собі даю від-
повідь: «Це Господь Бог надихає його на таку благородну працю і веде його своєю стежиною, спрямованою на благо людей».

Тож нехай щира людська вдячність та повага будуть Вашою винагородою за таку важливу кропітку, багатогранну, цікаву 
і корисну працю, а любов всіх людей від стареньких до маленьких і їх підтримка зігріває і бадьорить Ваше серце. Нехай запал 
Вашої душі – робити добро людям – ніколи не згасає.

Герасименко Лідія Йосипівна,
Голова ветеранської організації с. Вахнівка

Шановна редакціє!
Хочу через вашу газету висловити слова вдячності нашо-

му народному депутату. Мені, як воїну-інтернаціоналісту, 
інваліду ІІ групи, дуже важливо  бачити в людях щирість і 
добропорядність, а особливо вміння відгукнутись на людські 
проблеми.  У скрутний для мене час Григорій Миколайович не 
лишив мене наодинці з проблемою, а допоміг із проведенням 
операції.

Він ніколи не забуває і про нашу організацію, постійно на-
дає матеріальну допомогу, цікавиться справами, вітає нас 
зі святами. Та найбільшою радістю для нас афганців став 
неоціненний подарунок, який народний депутат зробив для 
нас всіх минулої осені – це пам’ятник воїнам-інтернаціона-
лістам в центрі Липовця.  На нього ми чекали 20 років, куди 
тільки  не зверталися. Але лише Григорій Миколайович від-
гукнувся на наше прохання і повністю взяв на себе витрати з 
розробки, виготовлення та встановлення пам’ятника. Тепер 
маємо куди прийти згадати полеглих товаришів, віддати 
шану живим. 

Хочеться, щоб таких людей як наш депутат  було побіль-
ше. Він людина слова і патріот своєї держави.  Я і моя ро-
дина бажаємо йому всього самого найкращого, гарних людей 
на життєвому шляху і успіхів у роботі на благо нашої рідної 
землі.

З повагою,
Біланчук Микола Іванович, м. Липовець
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Здорова родина – запорука міцної держави
17 травня 2013 року я був у 

числі тих, хто голосував за зако-
нопроект № 2201 про введення 
мораторію на закриття і реорга-
нізацію медзакладів. Зачинити 
двері сільського ФАПу чи ам-
булаторії означало б залишити 
людей без надії на порятунок у 
критичній ситуації. Але й у тому 
стані, в якому роками перебували 
наші сільські медичні установи, 
вони мало чим могли б допо-
могти. Під час тривалого обго-
ворення цих проблем з лікарями 
та територіальними громадами 
народилося рішення і на початку 
2011 року було розпочато «Ме-

Справжня шана героям - не в гучних 
гаслах!

Якщо вдуматись, то вся україн-
ська історія - це суцільна хроніка 
випробувань, потрясінь і бороть-
би. Кожна епоха, кожне десяти-
ліття позначене своїми героями. 
Але шанувати їх, як на мене, треба 
не гучними гаслами напередодні 
чергової річниці, а, в першу чергу, 
захистом їхніх інтересів на найви-
щому державному рівні, простими і 
сердечними знаками уваги, щирою 
і безкорисною допомогою у житей-
ських побутових питаннях. При-
наймні так мене вчили мої батьки. 
В такому ж дусі я повсякчас вихо-
вував власних дітей, а тепер те саме 
намагаюсь прищепити онукам. 

Ветерани Великої Вітчизня-
ної війни, учасники бойових дій, 
діти війни, люди того буремного 

покоління для мене особисто це 
люди особливі, які завжди були і є 
героями. Акція «Свято людства», 
започаткована багато років тому, це 
знак синівської вдячності кожному, 
хто вклав частинку себе у нашу 
Перемогу, хто по крихті зібрав і 
відбудував країну після війни. Що-
року привітання до 9 травня, Дня 
людей похилого віку та інших свят 
отримують 2168 ветеранів Великої 
Вітчизняної  війни та мешканці 
стаціонарного відділення для оди-
ноких непрацездатних громадян 
с. Росоша. Дуже багатьох я знаю 
особисто: одним допомагав отри-
мати обіцяне державою авто, яке з 
невідомих причин забарилося, як 
от в Липовецькому районі інваліду 
війни Хваєну Федору; іншим - про-

вести якісне лікування чи операцію. 
Особливе місце займає співпраця із 
ветеранською організацією Липо-
вецького району, яку довгий  час 
очолював справжній син україн-
ського народу, нині покійний, Мар-
ківський Віктор Іванович. Тісна 
дружба в нас зав’язалася із Ковалик 
Вірою Іванівною, Присіч Зіною 
Павлівною та Герасименко Лідією 
Йосипівною – жінками, що є уосо-
бленням жіночої мудрості, відваги 
та мужності.

Не менш важливою є увага до 
воїнів-інтернаціоналістів - наших 
земляків, які відчули на собі гірко-
ту чужої війни на не рідній землі.  
Можна по-різному ставитись до 
подій в Афганістані, але мужність і 
героїзм українських солдатів безпе-
речні. Пам’ятати про подвиг афган-
ців - наш обов’язок. 2013-го року 
у центрі Липовця за моєї фінансо-
вої підтримки було встановлено 
пам’ятник воїнам-афганцям, яко-
го громада просила у влади понад 
20 років. Щорічно мої помічники 
відвідують могилу Віктора Степа-
нюка, який загинув в Афганістані. 
Постійно надаю матеріальну допо-
могу на розвиток організації воїнів-
інтернаціоналістів. Допомагаю ко-
штами на лікування та проведення 
операцій. 

Книгу Анатолія Гончара «Чорний 
тюльпан-2», в якій зібрано імена 
подолян-миротворців, отримали не 
лише бібліотеки району, а й родини 
загиблих воїнів. Я вдячний нашим 

воякам за їхню життєву активність 
і за можливість долучитися разом 
з ними до гарних потрібних справ.

З великим співчуттям ставлюсь 
до тих, кого безпосередньо опали-
ло вогнем так званого «мирного 
атому» 26 квітня 1986 року. Чорно-
биль - це пам’ятка усім нам про те, 
що зухвальства і халатності людини 
природа не пробачає.  Та сьогодні 
ми маємо жити далі і за законами 
справедливості та совісті дбати про 
тих, хто ліквідував наслідки атомної 
катастрофи; хто втратив здоров’я на 
руїнах Четвертого реактора, хто був 
змушений починати життя з нуля. 

Налагоджена співпраця з район-
ними чорнобильськими організа-
ціями. Адресною допомогою на 
лікування і оздоровлення, коштами 
на розвиток самих організацій  я 
намагаюсь допомагати чорнобиль-
цям. Адже рі-
вень цивілізова-
ності держави 
визначається 
рівнем її уваги і 
піклування про 
людей, які від-
дали своє життя 
та здоров’я  на 
благо інших. На 
жаль, не всі це 
хочуть розумі-
ти, а історія не 
пробачає такої 
халатності і дає 
нам гіркі уроки. 
Ситуація, яка 

виникла сьогодні на Сході країни 
змушує нас задуматись над цінніс-
тю кожного окремо взятого життя, 
миру, тиші і спокою в країні. Тому 
не можу оминути і не допомогти із 
вирішення проблем та матеріаль-
ним забезпеченням пораненим та 
сім’ям учасників бойових дій у зоні 
АТО. Нині у військовому госпіталі 
чекає на чергову операцію після по-
ранення Юрій Лялюцький, житель 
с. Росоша. Не залишити сім’ю на-
одинці  із проблемами – моє голо-
вне завдання. Надіслав вже не один 
депутатський запит щодо підтрим-
ки таких родин на законодавчому 
рівні та надання їм всіх відповідних 
пільг, а поки чекаємо на відповіді, 
допомагаю цим мужнім хлопцям 
матеріально, зокрема, ліками, ко-
штами на проведення операцій, на 
допомогу дітям.

дично-Діагностичний 
проект». Шість сучасних 
реанімобілів з повним 
комплектом найновішого 
обладнання та витратних 
матеріалів раз на три мі-
сяці протягом останніх 
трьох років побували у 
кожному, бодай наймен-
шому, селі округу. Безко-
штовно кожен житель міг 
пройти УЗД, визначити 
рівень цукру у крові, зро-
бити кардіологічне до-
слідження, пройти огля-
ди ендокринолога, офтальмолога, 
невропатолога, отоларинголога, 

гінеколога, кардіолога, хірурга, 
сімейного лікаря.

За три роки роботи проекту у 
Липовецькому районі пройшли 
обстеження понад 2000 осіб. 

Під час виїзних оглядів, 
медикам доводилось не раз 
виявляти блискавичну реакцію 
і рятувати людське життя в 
польових умовах.

Окрім того, за моєї участі 
нові швидкі отримали громади 
смт. Турбів та с. Козинці. 

Нині один із реанімобілів 
переданий центральній 
районній лікарні м. Липовець 
для обслуговування викликів 
населення. 

У пам’яті вічно живі

Невичерпна мужність і мудрість ветеранів – 
приклад для нас усіх

Із листів виборців:
Прочитала у районній газеті звіт нашого депутата і хочу вислови-

ти йому свою вдячність.
 Познайомилась з ним під час проведення медичного огляду у на-

шому селі. Моєму хлопчику довго не могли поставити правильний діа-
гноз, ми об’їздили всі лікарні, тратили гроші на дороге лікування, а 
результату не було. Я вже втратила надію, та все ж прийшла на 
огляд, який відбувався за сприяння нашого депутата в селі і не пожа-
ліла. Лікарі поставили дитині правильний діагноз, лікування дало по-
зитивні результати. З тих пір народний депутат став для нашої ро-
дини янголом-охоронцем, постійно допомагав, опікувався дітками, а 
їх у мене вісім. Вони моя радість і гордість, і я щиро дякую, що є такі 
люди як Григорій Калетнік, для яких небайдужа доля кожної родини.

Багатодітна мати Яна Сосок, 
с. Іванька Липовецького району

Козинецька громада радіє новій 
швидкій від нашого депутата

Медичний проект – до найменшого села
Дякую батькам за таких талановитих дітей, що 

підкоряють серця глядачів в Україні та за 
кордоном
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Указом Президента України 
повноваження Верховної Ради 
України VII скликання припинені 
достроково. За ці неповні два роки 
вдалось реалізувати лише частину 
тієї нашої  з вами програми, яку ми 
сформували на п’ять років. Із 322 
сіл, селищ та міст округу я встиг 
особисто зустрітись із виборцями 
у 110 територіальних громадах. 
Але в кожному районі, селі працю-
вали мої помічними та волонтери, 
які знаходили стежину до шкіл, 
садочків, ФАПів, які тісно співп-
рацювали із депутатами сільських, 
районних рад, головами територі-
альних громад та керівниками гос-
подарств, директорами освітніх та 
дошкільних закладів, медичними 
працівниками, бібліотекарями. 

Із впевненістю можу сказати, 
що за цих дванадцять років, коли 
ви мені вперше виявили довіру на 
виборах 2002 року, нам вдалося 
поміняти думку, яку ви тоді мені 
висловлювали на всіх без виклю-
чення зустрічах: що депутата ви 
бачите тільки тоді, як він ще кан-
дидат, а як вже його обрали, то й 
слід простиг. Ми ж з вами пола-
мали цей стереотип і всі роки, не-
зважаючи на зміну законодавства, 
коли виборчі мажоритарні округи 
були замінені 100% пропорційни-
ми партійними списками, і  тоді, 
коли за певного конфлікту з партій-

Дорогою до людей

ним керівництвом я з 2007 по 2010 
рік не був депутатом, все рівно ми 
продовжували працювати разом 
і вирішувати проблеми, з якими 
звертались жителі Іллінецького, 
Липовецького, Немирівського, 
Оратівського і Погребищенського 
районів, керівники установ, орга-
нізацій та окремі підприємці.

Я пообіцяв вам тоді і до сьогодні 
дотримую даного слова: працюва-
ти з вами:

до виборів,
під час виборів
і після виборів. 
Підтримка громад мені завжди 

додавала сили, наснаги і бажання 
працювати далі, попри всі склад-
нощі. Вдячний  за допомогу і під-
тримку всім з ким ми разом пра-
цювали, виявляли та вирішували 
проблеми, формували нові законо-
проекти. 

Звісно, що діяльність народного 
депутата передбачає перш за все 
законодавчу роботу у парламенті 
та комітеті. І тому лише за поточне 
скликання мною подано 97 законо-
давчих ініціатив та внесено на роз-
гляд 46 поправок і пропозицій до 
законопроектів.

Але питання, які піднімаються 
виборцями дуже часто потребу-
ють матеріальної та фінансової 
підтримки. На мою адресу на-
дійшло більше тисячі звернень, 

дуже багато з 
них – прохання 
про допомогу, 
переважно на лі-
кування чи опе-
рацію, це крик 
душі. Звичайно, 
що всім і в по-
вному обсязі 
допомогти не 
можливо, але є 
ситуації, які по-
требують негай-
ного реагування, 
бо за ними стоїть 
людське життя. 
На проведен-
ня термінових 

операцій направлено біля 500 000 
грн.  Також для надання допомо-
ги у вирішенні нагальних питань 
підготовлено 140 депутатських 
звернень до органів влади різного 
рівня. 

Фінансова підтримка надана для 
відновлення житла постраждалим 
у пожежах та багатодітним сім’ям, 
на утеплення, ремонт та облашту-
вання меблями шкіл і дитячих 
садочків. Навчальним закладам 
області передано 250 комплектів 
сучасної комп’ютерної техніки.

Складною виявилась ситуація 
в окрузі із водопостачанням. Цю 
проблему піднімали люди майже 
на кожній зустрічі. Вихід – про-
ведення водогонів, проте для сіль-
ської громади вартість таких робіт 
часто була непід’ємною. Але разом 
долати труднощі значно легше: у 
співпраці із громадою, керівника-
ми господарств та підприємств у 
багатьох населених пунктах це пи-
тання вдалося вирішити позитив-
но. Спільно нам вдалося акумулю-
вати кошти у сумі понад 1,5 млн. 
грн. і на освітлення вулиць, ремонт 
доріг, проведення робіт з газифіка-
ції, тощо у десятках сіл, селищ та 
міст округу.

Не забуваю і про патріотичне 
виховання, адже кожен народ має 
берегти свою історію, поважати 
традиції та виховувати підростаю-

че покоління на героїчних прикла-
дах земляків. Саме на реалізацію 
таких заходів ми спільно працю-
вали із депутатами сільських, се-
лищних та районних рад. Нам 
вдалося відновити і побудувати 
чимало пам’ятників, меморіалів 
слави, обелісків та меморіальних 
дощок.

Поза увагою не залишилось жод-
не державне та професійне свято, а 
також Дні міст, сіл та селищ округу. 
До свята більшості громад надана 
допомога в організації святкових 
концертів за участі талановитих 
дітей та подарунків видатним меш-
канцям, вітальних листівок із днем 
народження, ювілеями, золотими 
та срібними весіллями. 

За період свої діяльності запо-
чаткував не одну постійнодіючу 
акцію:

-Новорічно-різдвяні вітання, під 
час яких щороку діти, вчителі, ви-
хователі, працівники шкіл, дитячих 
садочків та інтернатів отримують 
солодкі подарунки та сувеніри;

-Вітання до Дня знань та остан-
нього дзвоника;

-Не забуваю привітати до Між-
народного жіночого дня, Дня мате-
рі, Дня сім’ї та інших свят наших  
чарівних та мудрих україночок;

-Постійно опікуємось над  ба-
гатодітними родинами округу, 
ветеранами, громадськими органі-
заціями воїнів-інтернаціоналістів 
та чорнобильців, талановитими 
дітьми.

Завдяки створеній у 2011 році 
школі футболу Бєланова-Блохіна  
на проведення спортивних зма-
гань, облаштування майданчиків, 
придбання інвентарю та форми за-
вдяки небайдужим людям вдалося 
акумулювати понад 100 000 грн.

З 2012 року розпочав роботу ме-
дично-діагностичний проект, суть 
якого в тому, щоб надати медичну 
допомогу та провести професійну 
діагностику за місцем проживання 
людей, у тому числі у найвіддале-
ніших селах. Далеко не в кожно-
му населеному пункті збереглися 
ФАПи, та й навіть там, де вони іс-

нують про якісне обслуговування 
не доводиться говорити. Проблеми 
із транспортним сполученням та 
дорожнеча паливно-мастильних 
матеріалів  часто не дозволяють 
лікарям дістатися до жителів, що 
потребують допомоги чи обсте-
ження. Сумна статистика твердить: 
кожна шоста людина на селі поми-
рає у працездатному віці від недуг, 
які можна було б попередити. Пер-
шою ластівкою медично-діагнос-
тичного проекту стали шість нових 
реанімобілів марки «Peugeot», які 
уже третій рік працюють у Неми-
рівському, Іллінецькому, Оратів-
ському, Липовецькому та Погре-
бищенському районах. Медичним 
закладам області передано також 
20 нових портативних електро-
кардіографів «Мідас», 5 УЗД апа-
ратів. Для проведення медоглядів 
бригади швидкої допомоги були 
забезпечені паливно-мастильни-
ми матеріалами та необхідним 
інструментарієм, починаючи від 
оглядових гінекологічних наборів, 
закінчуючи термопапером для кар-
діографів та тест-смужками для 
визначення рівня цукру до глюко-
метрів. 

За три роки здійснено біля 900 
виїздів бригад лікарів до усіх на-
селених пунктів округу, обстежено 
понад 40 000 жителів. Та найголо-
вніший підсумок сотні врятованих 
людських життів та тисячі вчасно 
поставлених діагнозів.

Листи із словами вдячності свід-
чать про підтримку людьми запо-
чаткованих програм, а це значить, 
що розпочата робота має позитивні 
результати і має бути продовжена. 

Високо ціную довіру кожно-
го виборця, адже упевнений, що 
лише в тісній взаємодії вдасться 
досягти позитивних результатів, 
розробити і  прийняти потрібні 
державі і людям закони, що дійсно 
сприятимуть розвитку і зміцненню 
нашої держави.

З повагою
народний депутат України

Григорій Калетнік

Спорт об’єднує покоління с. Попівка Липовецького району

Відповідати сподіванням виборців
Початок на 1 сторінці
Це і стало причиною подання 

низки законопроектів, які мають 
виправити критичну ситуацію на 
селі. Зокрема встановити вимогу, 
за якою право оренди земельних 
ділянок сільськогосподарсько-
го призначення для ведення то-
варного сільськогосподарського 
виробництва можуть набувати 
суб’єкти господарювання за умов 
їх державної реєстрації за місцем 
розташування таких земельних ді-
лянок.

Реалізація цього положення до-
зволить забезпечити збільшення 
грошових надходжень до дохідної 
частини місцевих бюджетів, що 

позитивно позначиться на фінан-
суванні заходів зі створення та 
підтримки сільської інфраструк-
тури.

Вкрай важливо не дати корпо-
раціям прибрати до рук українські 
чорноземи. Відомо, що людські 
долі ці фірми не цікавлять. Там, де 
раніше знаходилась робота двом-
трьом селам, сьогодні обходяться 
двома комбайнами. Стає зрозумі-
лим, що так зване товарне сіль-
ськогосподарське виробництво в 
українських реаліях стало інстру-
ментом збагачення кількох лати-
фундистів за рахунок зубожіння 
мільйонів селян. Аби запобігти 
цьому ганебному явищу, мною по-

дано законопроект про обмеження 
максимальної площі земель, яка 
може перебувати у власності або у 
користуванні однієї особи.

Сучасний стан розвитку сіль-
ських територій України, а відтак 
і сільськогосподарського вироб-
ництва, на жаль, залишається на 
низькому рівні. Існуюча законо-
давча база розвитку цих територій 
в Україні не відповідає реальним 
викликам сьогодення та не дозво-
ляє розвивати потужний аграрний 
потенціал нашої держави. При-
кро, але у цій ситуації: один у полі 
– не воїн. Для вирішення пробле-
ми необхідні спільне бажання і 
конкретні дії від уряду, парламен-

ту, президента, науковців та про-
відних аграрних підприємств.

Саме тому виступив у травні 
2014 року з ініціативою проведен-
ня парламентських слухань, що 
сприятиме формуванню сучасної 
державної політики розвитку сіль-
ських територій, невідкладному 
реформуванню місцевого само-
врядування, у тому числі аграрних 
відносин.

Як науковцю і освітянину мені 
небайдужі і проблеми реформу-
вання та розвитку вищої освіти в 
Україні. Тому багато законопроек-
тів за мого авторства були спрямо-
вані саме на покращення ситуації 
в освітній та науковій галузях кра-

їни з метою забезпечення доступ-
ності вищої освіти та гарантій її 
якості.

Вдячний всім, хто разом зі 
мною підтримував втілення та-
ких важливих законопроектів в 
життя. Проте не всі законодавчі 
ініціативи були прийняті, але це 
не привід для розчарування чи 
зупинки, це лише нові напрямки 
для подальшої роботи. Я вдячний 
усім виборцям, які телефонують 
мені майже після кожного засідан-
ня Верховної Ради, висловлюючи 
підтримку чи коригуючи мої дії. 
Ваша думка і розуміння для мене 
дуже важливі.


