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Відповідати сподіванням 
виборців

«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 

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, 

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.

  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  Погребищенському районі 
(жовтень 2012 – вересень 2014 року)

Кажуть: «Бог дає людині стільки 
випробувань, скільки вона може 
витримати». Ми живемо у важкий 
суспільно-політичний час. Країна 
постійно у вирі подій, які змінюють 
не лише її обличчя, а й свідомість 
громадян. 

Складна, а часом і надзвичайно 
напружена праця у сесійній залі 
парламенту, де зібралися люди з 
різними політичними поглядами 
та моральними цінностями. Але я 
знаю одне: «Я отримав довіру від 
своїх виборців і маю зробити усе 
від мене залежне, аби захистити ін-
тереси людей, які у мене повірили. 
Не маю права схибити, бо від моїх 
дій і слів залежить чиясь доля, мож-
ливо, чиєсь майбутнє». 

Моя активність у парламенті 
серед авторів законопроектів на-
тхненна вашими думками і вашими 
прагненнями. Тільки ви даєте на-
снагу моєму серцю, заряд потужної 
енергії для подальших дій, у яких 
ви – найперші і найсправедливіші 
критики. Щиро вдячний вам за те, 
що ви мені у 2012 році висловили 
підтримку і довіру. Розумію, що 
несу перед вами особливу відпові-
дальність, бо за цей час ми спільно 
з територіальними громадами, го-
ловами та депутатами  сільських, 
селищних, міських та районних 
рад, керівниками сільськогосподар-
ських підприємств зробили багато 
добрих справ для вирішення про-
блем громади. 

На зустрічах з виборцями ра-
йону в м. Погребище, селах Гоп-
чиця, Бухни, Морозівка, Сніжна, 
Новофастів, Бабинці, Саражинці, 
Кур’янці, Борщагівка, Збаржівка, 
Черемошне, Спичинці, Очеретня, 
Дзюньків, Плисків, Павлівка, Кру-
подеринці та багатьох інших за-
вжди мав від людей оцінку своєї 
діяльності, отримував завдання 
надалі й працював ще з більшим за-
палом, бо знав, що від мене чекають 
практичних доказів вірності своєму 
слову.

Своєю активною громадянською 
позицією ви змушували мене за-
вжди тримати руку на пульсі справ 
місцевих громад міста та району, 
кожного свого земляка ви навчили 
ставити перед собою мету і досяга-
ти її. Сьогодні я маю з чим прийти 
до вас, бо ми завжди разом нама-
галися зробити Погребищенський 
район іще кращим і комфортнішим 
для проживання. Є багато справ, які 

у процесі виконання, але й те, що 
зроблено за звітній період, гово-
рить про вашу любов до своєї малої 
батьківщини. 

Разом із представниками міс-
цевого самоврядування особлива 
увага завжди приділяється під-
тримці населених пунктів. Фінан-
сова допомога надійшла на адреси 
сільських територіальних громад: 
с. Черемошне – учаснику бойових 
дій ВВв Омельчук Вірі Яківні вста-
новлено новий металевий паркан; 
с. Павлівка та с. Саражинці – здій-

снено комплекс робіт з освітлення 
центральних вулиць; с. Черемош-
не – проведено ремонт дороги; с. 
Плисків – виділено кошти на рес-
таврацію пам’ятника воїнам ВВв; с. 
Спичинці – сприяння в проведенні 
та відкритті газогону; с. Дзюньків – 
на неодноразові звернення  жителів 
села здійснено проведення водого-
ну. 

Не залишаються поза увагою 
численні запити та звернення, якщо 
вони  спрямовані на покращення 
життя виборців. Зокрема, фінансова 
допомога у м. Погребищі була нада-
на на: придбання трьох глибинних 
насосів; встановлення бетонних 
плит на вул. Чапаєва (біля каплич-
ки); ремонт вулиць Дорошенка, 
Нагірної, Зеленої, Кірова, Жукова, 
Куйбишева, Терлецького, Щорса, 
Чапаєва, П.Тичини; проведено  во-
догін по вулиці  Ржевуській та здій-
снено роботи з освітлення по вул. 
Б.Хмельницького.

Виховання у християнській ро-
дині допомагає мені долати життєві 
труднощі. Знаю, що починаючи ра-

нок молитвою, ми отримуємо Гос-
поднє благословення на весь день. 
Тому, шаную віруючих людей і на-
магаюся матеріально підтримувати 
православні общини. Благодійна 
допомога була надана вірянам сіл 
Круподеринці, Довгалівка, Плис-
ків, Ординці, Педоси, Гопчиця, 
Ширмівка, а також на відкриття но-
возбудованого Храму Української 
православної церкви названої на 
честь святих Косьми і Даміана в с. 
Гопчиці.

 Відомо, що діти – наше майбутнє. 

Коли у школах району відзначають-
ся День знань та Свято останнього 
дзвоника традиційно від Народного 
депутата України першокласники 
та випускники отримують подарун-
ки та сувеніри, а до Дня Святого 
Миколая та у Новорічні свята при-
вітали 2832 школярів, 579 дошкіль-
нят, 498 педагогів, 61 вихователь, 
440 технічних працівників та бага-
тодітні родини. 

Особлива увага приділена під-
тримці багатодітних родин, яких в 
районі понад 327. Під  постійною  
опікою родини із сіл Бухни, Андру-
шівка, Адамівка, Кур’янці, Смар-
жинці, Гопчиця та інших населених 
пунктів району. 

Спільними зусиллями з очіль-
никами району, представниками 
місцевого самоврядування, керів-
никами фермерських господарств, 
підприємцями особлива увага за-
вжди приділяється підтримці у на-
вчанні та здобутті знань підроста-
ючого покоління, яке є майбутнім 
України. Надана допомога школам 
та садочкам округу у їх зверненнях. 

Тепла зустріч школярів Павлівської  ЗОШ  з 
Народним депутатом

Зокрема, дітям с. Дзюньків подаро-
вано дитячий майданчик, а для ді-
тей дитячих садочків №2 і №3 вру-
чено ліжечка – 21 шт. та стільчики. 
Кожній школі вручено комп’ютери 
та DVD  програвачі. Погребищен-
ській ЗОШ №2 придбано меблевий 
гарнітур в кабінет біології, спор-
тивну форму для учнів, театральні 
стільці в актову залу, LCD телеві-
зор, для учениці цієї школи Мугир 
Надії, подаровано парашут,  який 
був для неї найзаповітнішою мрі-
єю. Для дошкільних навчальних за-
кладів надана фінансова допомога: 
для дитячого садочку с. Гопчиця 
виділено кошти на ремонтні робо-
ти; ДНЗ №1 м. Погребище вручено 
електроплиту, електром’ясорубку, 
музичний центр, встановлено нові 
металопластикові вікна. З великою 
радістю вихованці дошкільного за-
кладу с. Павлівка прийняли подаро-
ваний батут, а для  ДНЗ с. Дзюньків 
та с. Спичинці подаровано дитячі 
майданчики, на які вони давно очі-
кували. 

Аби наші діти мали змогу роз-
виватися, долучатися до витоків 
мистецтва та сучасної літератури, 
цьогоріч для усіх навчально-вихов-
них закладів району і міста було за-
куплено й подаровано збірки поезій 
наших землячок Ганни Чубач: «Моя 
сім’я», «Рахівничка», «Кольори», 
«Абетка», «Веселі стосики», «Від 
зневір до сподівань», «Моя Украї-
на» та Наталії Погребняк: «Прочи-
тай і розмалюй», «Грибний дощик», 
«Веселковий світ», «Дзвіночки». 
Отримані книги прививають чита-
чам любов до рідного художнього 

«Школа футболу 
Бєланова-Блохіна» або навіщо 

підтримувати аматорський спорт

Проведення футбольного турніру до 
Дня міста

слова, виховують почуття гордості 
за свою Батьківщину. 

Уваги громадськості й людської 
чуйності споконвіку потребують 
люди з обмеженими можливостями. 
Інколи просто добрим, вчасно ска-
заним  словом можна підтримати 
цих людей, показавши свою небай-
дужість, можна дати їм сподівання 
на завтра. Подарунки та солодощі 
було передано мешканцям Плисків-
ського дитячого будинку з особли-
вою категорією дітей та Будинку 
літніх людей. Розумію, що головне 
у житті таких закладів – люди, які 
дарують упевненість у тому, що 
держава не залишила їх напризво-
ляще з хворобою чи старістю.      

Своїм святим обов’язком вважаю 
звеличувати ім’я жінки-трудівниці, 
жінки-матері, й до Міжнародного 
жіночого Дня завжди передаю по-
дарунки для жінок, особливо бага-
тодітних матерів та простих трудів-
ниць, працівниць сільських установ 
та підприємств. 

Висловлюємо слова щирої вдяч-
ності народному депутату Укра-
їни Григорію Калетніку за неодно-
разову допомогу в підтримці наших 
православних громад Погребищен-
ського округу, за чуйність і розумін-
ня наших православних християн.

Благочинний УПЦ, 
протоієрей Ігор Любечко та 

Священики округу

Із листів виборців:

Храм Косьми і Даміана, с. Гопчиця

Сьогодні дуже важливо попу-
ляризувати здоровий спосіб жит-
тя, дати можливість дітям і юна-
кам проводити час на стадіонах, 
у спортзалах. Саме тому спри-
яю розвитку фізичної культури 
і спорту, організовую турніри з 
командних видів спорту та інди-
відуальні змагання, допомагаю 
забезпечити юних спортсменів 

необхідною формою, підтримати 
найкращих гравців цінними приза-
ми та заохочувальними преміями. 

Люди радіють, що за підтрим-
ки свого народного обранця про-
ведено футбольний турнір між 
сільськими командами з вручен-
ням кубків, медалей, футбольних 
м’ячів та грошових коштів. Також 
проведено міжрайонний турнір з 

футболу в м. Немирові, турнір з 
міні-футболу присвяченого Дню 
міста Погребище з врученням куб-
ків, медалей та м’ячів. Відзначено 
пам’ятними подарунками кращих 
гравців волейбольного турніру, що 
відбувся до 25-ої річниці виведен-
ня військ з Афганістану.
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Із листів виборців:

«Немає чужої біди, є бай-
дужі люди», – говорить на-
родна мудрість. Нелегко в 
наш час ставити на ноги 
дітей, зустрічати старість. 
Але це природньо й до цьо-
го можна бути готовим. Та 
опинитися у ситуації, коли 
хвороба прикувала тебе до 
лікарняного ліжка, а ти мате-
ріально ледь кінці з кінцями 
зводиш, бо, як сніг навесні, 
втекли на ліки надбані за-
ощадження.  

Шкодую, що не можу по-
передити того чи іншого 
захворювання, хоч і потур-
бувався про щорічне безко-
штовне медичне обстеження 

У посивілих скронях – найвища 
мудрість

Низько вклоняю-
чись ветеранам Вели-
кої вітчизняної війни, 
які поклали свої най-
кращі роки юності на 
вівтар миру у держа-
ві. Вітаючи сивочо-
лих ветеранів з Днем 
Перемоги подарун-
ками та іменними 
вітаннями, з болем 
усвідомлюю, що ни-
нішні покоління за-
лишаються в неоці-
ненному боргу перед 
ними. Вони заслуго-
вують не лише одно-
разової уваги на свя-
та, а по-справжньому 
забезпеченої старо-
сті.      

Привітання до Дня 

Медична допомога, на яку так 
чекали

Талановиті батьки,
талановиті діти

Ми часто повторюємо: «Життя 
пройти – не поле перейти», не усві-
домлюючи, що це не просто слова, 
а мудра істина. Пройти стернистий 
шлях лихоліть минулих років, які 
вписано в історію нашої держави 
чорними літерами: голодомор, Ве-
лику вітчизняну війну, Чорнобиль, і 
залишитися оптимістом, людиною, 
яка цінує і любить життя, випадає 
не кожному. Тож з великою радіс-
тю, якщо випадає нагода, поспішаю 
в День народження до  довгожите-
лів району. Як не я, то мої помічни-
ки обов’язково передадуть вітальну 
листівку і подарунок не тільки дов-
гожителям, а тим жителям району, 
хто відзначає  поважний  ювілей у 
своєму житті.  

Як золоте весілля відзначає ро-
дина, то це стає визначною подією 
громади. А що вже говорити про 
залізне?  Щирі вітання та подару-
нок з нагоди саме залізного весілля 
(60-тиріччя) отримали подружжя 
Дем’янюків з села Довгалівка. Саме 
такі родини, де живе дух взаємної 
поваги й довіри, любові та злагоди 

завжди шанувалися в наших краях.
Також щорічно адресно переда-

ються Подяки та подарунки людям, 
які пов’язали своє життя з долею 
своїх населених пунктів, перейма-
ються проблемами земляків, дба-
ють про їхнє благополуччя. Що-
річно з нагоди професійних світ 
вітаю та відзначаю подарунками 
працівників органів місцевого са-
моврядування, соціальної сфери, 
освіти; передовикам с/г виробни-
цтва. А працівники районної газе-
ти «Колос» для вчасного і якісного 
забезпечення населення округу ін-
формацією, передано  привітання з 
наданням фінансової допомоги, по-
даровано фотоапарат.

Намагаюся бути завжди там, де 
люди, що додають мені наснаги в 
роботі, відгукуватися на проблеми, 
що виникають в окрузі – це стало 
потребою мого життя. Щасливий, 
коли можу комусь допомогти, ко-
гось підтримати, зробити так, аби 
стало краще жити кожному грома-
дянинові моєї багатостраждальної 
України. У цьому суть мого життя.

вузькими медичними спеціалістами кожного мешканця округу в рамках акції «Медично-діагностичний про-
ект». Медико-діагностичний проект ініційований з метою безкоштовного обстеження, надання консультацій 
та медичної допомоги сільським жителям. Під час виїздів медичної бригади до населених пунктів велика 
кількість людей отримали безкоштовну діагностику на сучасному обладнанні та консультації кваліфікова-
них лікарів (сімейний лікар, гінеколог, хірург, травматолог, дитячий лікар, офтальмолог, невропатолог, УЗІ, 
ЕКГ серця та інші дослідження). Швидка медична допомога забезпечена усім необхідним інструментарієм 
та  найкращими лікарями.  Всього було обстежено 1230 осіб. Загалом було виділено кошти на придбання 
пального для автомобіля швидкої допомоги, медичних засобів для огляду (тест-полосок, рукавичок, гінеко-
логічних наборів, скарифікаторів тощо), медичних халатів для 577 медичних працівників району та оплату 
праці учасників проекту.

Відкриття обеліску та Алеї Пам’яті, с. Плисків

Під час проведення медично-діагностичного 
проекту у с. Плисків Ансамбль «Рідні наспіви», с. Новофастів

Жителі села Павлівки, а особливо центральної вулиці а це сім’ї А. 
Мельника, А. Савчука, О. Шайгородського, Г. Шемигівської, Я. Янковець-
кого, М.Рябчука, А. Рябчука, Г. Панасюка, Р. Мусійчук, Д. Мотруніча та 
В. Якубівського висловлюють щиру вдячність депутату Верховної ради 
України Г. Калетніку за фінансову підтримку у проведенні освітлення 
вулиці Першотравневої.

Бажаємо доброго здоров’я, злагоди і миру, натхнення та сили, муж-
ності й мудрості у Вашій нелегкій справі служіння Українському наро-
дові.

Вдячні жителі села Павлівки

Всі говорять про медичний захист сільського населення, але на привеликий жаль дале-
ко не всі переходять від слів до справи. Наш депутат один із небагатьох у кого слова не 
розходяться із ділом. Медично-діагностичний проект за сприянням народного депута-
та України Григорія Калетніка врятував чимало людських життів.

Я одна із тих, хто вчасно отримала діагностичне обстеження в своєму селі, за що 
дуже вдячна Григорію Миколайовичу.

Жителька села Ширмівки Погребищецького району Вінницької області Кравчук 
Марія Миколаївна

Перемоги та пам’ятні подарунки 
зі словами синівської вдячності за 
мужність і патріотизм отримали 
близько 1888 ветеранів Великої 
Вітчизняної війни та 22 мешканці 
стаціонарного відділення для оди-
ноких непрацездатних громадян с. 
Плисків Погребищенського району.

З особливим щемом у душі вітаю 
воїнів-інтернаціоналістів; щиро 
співчуваю сім’ям тих, хто не по-

вернувся з чужинських воєн до рід-
ної землі, покинувши в горі вдів та 
сиріт, і у День захисника Вітчизни 
обов’язково передавав подарунки в 
ті родини.  

А районна спілка ветеранів війни 
в Афганістані отримує щорічну фі-
нансову допомогу, яка за потребами 
спілки використовує надані кошти.

Постійну матеріальну підтримку 
має й громадська організація «Со-

юз-Чорнобиль-Україна», бо скіль-
ки б часу не відділяло нас від того 
страшного квітня 1986 року, наша 
земля і серця носитимуть у собі 
стронцій жахливої біди.  

З подарунками до ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС та у сім’ї загиблих 
у квітневі роковини трагедії йдуть 
мої помічники, щоб підтримати лю-
дей, нагадати їм, що вони не само-
тні у своєму горі.

Із листів виборців:

Дякую батькам за таких талановитих дітей, що 
підкоряють серця глядачів в Україні та за 

кордоном



4

«Наш вісімнадцятий»
Засновник і видавець:

Благодійний фонд «Майбутнє наших дітей»
віддруковано: ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»

вул. Чехова, 12 А тел. 55-63-97

Адреса редакції і видавця:
м. Вінниця, вул. Соборна 72
Редактор: Тетяна Довгань

Дизайн та верстка: Василь Бондар
Електронна скринька: nash_18@mail.ru

Думка редакції не завжди співпадає з точкою зору авторів публікації.
Редакція має право скорочувати і редагувати надіслані матеріали.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори публікації.
Свідоцтво про державну реєстрацію ВЦ 871-229-Р від 12.12.2012.  

Друк офсетний. Ум.друк.арк. 3,0. Зам. № 10868. Наклад 15 000 прим.

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, 

Дорогою до людей

коли за певного конфлікту з партій-
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 потребують 
матеріальної та фінансової під-

тримки. На мою адресу 
надійшло більше тисячі 
звернень, дуже багато з 
них – прохання про до-
помогу, переважно на лі-
кування чи операцію, це 
крик душі. Звичайно, що 
всім і в повному обсязі до-
помогти не можливо, але 
є ситуації, які потребують 
негайного реагування, бо 
за ними стоїть людське 
життя. На проведення тер-
мінових операцій направ-
лено біля 500 000 грн.  Та-
кож для надання допомоги 
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 

Відповідати сподіванням виборців

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

В храмі культури мають примножуватися 
загальнолюдські цінності, духовні надбання народу, його 

традиції. Відкриття центру дозвілля с. Левківка.

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.


