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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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Вкладаючи у дітей – дбаємо про майбутнє

Доброю традицією стали ново-
річно-різдвяні вітання. Щороку 
солодкі подарунки та сувеніри 
отримують понад 7500 учнів, ви-
хованців, вчителів та персонал 
навчальних закладів району. 

Я завжди був проти закриття 
шкіл чи садочків, бо це не ви-
рішення ситуації, а повільне 
знищення села. Проте зберегти 
мало, потрібно ще й створити 
належні умови для навчання мо-
лоді. З такими проблемами часто 
звертаються громади населених 
пунктів. У селах Красненьке 
та Паріївка не було дошкільної 
установи. Нашими спільними 
зусиллями вдалося завершити бу-
дівництво, ремонти та укомплек-
тування сучасних садочків. 

Привітав із столітнім ювілеєм 
Білківську загальноосвітню шко-
лу І-ІІІ ст., подарував їм копію-
вальну оргтехніку. Відвідав Яку-
бівську, Жорницьку та Іллінецьку 

Звіт про роботу народного депутата України 
Калетніка Григорія Миколайовича в Іллінецькому районі 

(жовтень 2012 – вересень 2014 року)
Один із філософів свого часу сказав: «Людина проявляється у своїх діях, а не в задумах, якими б благополуч-

ними вони не були». Дуже важливо перейматися цією простою істиною, щоб найкращі наміри не залишалися 
тільки гарними словами.

Іллінеччина – край козацької та партизанської слави. Тут і мудрість віків,  і звитяга україн-
ського народу. Відвідуючи громади району, відчуваєш особливий патріотичний дух, високу 
національну свідомість, вболівання за долю України. 

Зустрічі із кожною громадою району є особливими. Саме під час такого спілкування за-
роджується багато законодавчих ініціатив, звернень та клопотань. Кожне озвучене виборцями 
питання намагаюсь не залишити поза увагою: щось вирішується на законодавчому рівні, але 
багато питань потребують безпосередньої матеріальної допомоги. Протягом жовтня 2012-ве-
ресня 2014 років вдалося зробити наступне:

-Ремонт фасаду Ілінецької  НВК  «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія № 2» та заміна вікон на енер-
гозберігаючі;

-Ремонт приміщення Іллінецької районної ради;
-Ремонт дороги Іллінці-Василівка та Іллінці-Лиса Гора;  
-Допомога на ремонт та будівництво храмів у с. Якубівка та Купчинці;
-Будівництво газопроводу у с. Кам’яногірка;
-Завершення ремонту дитячого садочка у с. Красненьке;
-Укомплектування меблями дитячого садочка у с. Паріївка;
-Придбання боксерського рингу для спорткомплексу м. Іллінці;
-Завершення будівництва водогону у с. Росоховата;
-Придбання опалювального котла для дитячого садочка с. Білки.
Це лише частина справ, які ми разом з виборцями, сільськими та районними депутатами, го-

ловами територіальних громад, керівниками агроформувань та підприємцями втілили в життя. 
Окрім цього, започатковано багато постійно діючих проектів та акцій, які покликані допомог-
ти виборцям, підтримати талановиту молодь, освітні та медичні заклади. 

Думаю, що всі ми пам’ятаємо як розпочав роботу масштабний медично-діагностичний 
проект «Доступна медицина - в кожен дім». У рамках якого було закуплено шість сучасних 
реанімобілів з повним комплектом сучасного обладнання, які протягом останніх трьох років 
побували у кожному, бодай найменшому, селі округу. 

Було придбано необхідні медичні засоби для огляду, пальне для автомобілів швидкої до-
помоги, закуплено понад 700 медичних халатів, здійснено оплату праці учасників проекту. 
Завдяки медичним оглядам 3528 жителів Іллінеччини отримали безкоштовну допомогу. Нині 
один із реанімобілів переданий центральній районній лікарні м. Іллінці для обслуговування 
викликів населення. На черзі наступний етап акції.

Із листів виборців:

За прийом приватного окуліста кілька місяців тому віддала 100 гривень, - жаліється Єлизавета 
Никифорівна Завальна із села Городок, - а в мене ж пенсія всього 800 з копійками! Немає таких 
слів, щоб висловити подякую нашому депутату, який розуміє наші проблеми і робить таку добру 
справу.

У самий розпал робочого дня до волонтерів «Медично-діагностичного проекту» звернулась пен-
сіонерка із села Леухи Лідія Драч 1948 року народження. Жінка засмутилася, що не зможе пройти 
обстеження, позаяк вже багато років пересувається по хаті на милицях. Лікарі одразу прийняли 
рішення доставити пацієнтку до ФАПу на автомобілі.

– Яка ж то для мене честь, що за мною приїхала ця сучасна машина! Я такого обладнання 
за все життя не бачила. – Зі слізьми радості на очах розповідає Лідія Драч. – Про нас, старих, 
роками ніхто не дбав. Ми на медичну допомогу вже й не сподівалися. Дай Бог здоров’я тим, хто 
розуміє і підтримує людей села!   

школу № 1, де вручив книги для 
шкільних бібліотек. 

Загалом начальні заклади Іллі-
неччини отримали 47 комплектів 
комп’ютерної техніки, 39 DVD-
програвачів, 2 комплекти мульти-
медійного обладнання, 20 копі-
ювальних пристроїв, комплекти 
меблів, ігрові батути тощо. 

Виконуючи свої обіцянки, 
виділив кошти на проведення 
ремонтних робіт з утеплення 
школи-гімназії № 2 м. Іллінці, 
придбання пральної машини та 
меблевого гарнітуру для ДНЗ № 
1 «Сонечко» (м. Іллінці), швейної 
машинки для дитсадка № 2 «Про-
лісок» (м. Іллінці), комп’ютерної 
та мультимедійної техніки для 
Жаданівської, Купчинецької, Па-
ріївської та Іллінецької ЗОШ № 3, 
електроплити для дитячих садків 
«Ластівка» (смт. Дашів) та «Ко-
лосок» (с. Городок),  комплекту 
ліжечок для Паріївського дитячо-

го садочку. 
Одним із пріоритетів моєї ро-

боти є розвиток спорту, що допо-
магає зміцнити здоров’я наших 
дітей. Саме з цією метою у 2012 
році була створена «Школа фут-
болу Бєланова-Блохіна». Завдя-
ки діяльності якої вдалося від-
ремонтувати не один стадіон та 
спортивний майданчик, придбати 
необхідний спортивний інвентар, 
провести безліч змагань. 

 Уже третій рік поспіль під 
патронатом Школи проходить 
районний чемпіонат із футболу 
серед дитячих команд у с. Куп-
чинці. Минулого року було про-
фінансовано встановлення на 
сільському футбольному полі 
професійних воріт. Призовий 
фонд та форма для команд також 
за рахунок Школи футболу. 

У м. Іллінці проведено міжра-
йонний футбольний турнір «Пе-
редноворічні старти» серед юна-
ків 2001-2002 року народження, 
змагання з армреслінгу, всеу-
країнський чемпіонат з боксу, на 
який приїхало 15 юнацьких ко-
манд з 4 областей нашої держави, 
загалом понад сто учасників. Аби 
турнір проходив на належному 
рівні в минулому році я придбав 
професійний ринг з розумінням 
того, що це потрібно дітям для їх 
розвитку та їхнім батькам, адже 
ми хочемо, щоб наші діти рос-
ли здоровими, фізично міцними, 
мали можливість розвивати свої 
таланти та займатись улюбленим 
видом спорту. 

Я точно знаю, що ці кошти вкла-
дені у розвиток нашого майбут-
нього, бо постійно спілкуючись 
із дітьми, вкотре переконуюсь, 
що вони у нас найкращі, най-
талановитіші. З однією із таких 
дівчаток я знайомий уже кілька 
років поспіль. Оленка Вознюк є 
окрасою усіх культурних заходів, 
що відбуваються в Іллінецькому 
районі. Усе переплітається у цій 

співачці: і голос, і сценічність, і 
щирість... Почувши її на одному з 
концертів, я вирішив, що в Олени 
обов’язково мають бути пісні, на-
писані спеціально для неї. Одразу 
ж замовив пісню, усі фінансові 
витрати взяв на себе. І сьогодні, 
Оленка разом зі своїм педагогом 
радує новим репертуаром своїх 
прихильників. 

Новорічні подарунки від нашого депутата
м.Іллінці ЗОШ №2

Всеукраїнський турнір з боксу м.Іллінці

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

кордоном
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Історія Іллінеччини сповнена 
героїчних подвигів

Українська історія по-
вна випробувань, потрясінь 
і боротьби, а ще прикладів 
героїзму, незламності і муж-
ності нашого народу. Саме на 
таких прикладах ми маємо 
виховувати підростаюче по-
коління. Серед нас живуть 
свідки страшних подій Вели-
кої Вітчизняної війни, голо-
домору, війни в Афганіста-
ні, Чорнобильської трагедії. 
Чи належну ми їм віддаємо 
шану, чи згадуємо лише на 
свята для годиться? Це, зви-
чайно, залежить від мораль-
ного виховання та людяності 
людини. 

Але для мене ці люди осо-
бливі, і шанувати їх треба 
не гучними гаслами напе-
редодні чергової річниці, 
а, в першу чергу, захистом 
їхніх інтересів на найвищо-
му державному рівні, простими 
і сердечними знаками уваги, щи-
рою і безкорисною допомогою у 
житейських побутових питаннях. 
Принаймні так мене вчили мої 
батьки. У такому ж дусі я повсяк-
час виховував власних дітей, а 
тепер те саме намагаюсь прище-
пити онукам.

Щороку до 9 травня, Дня лю-

дей похилого віку та інших свят 
1500 ветеранів Великої Вітчиз-
няної  війни та мешканців ста-
ціонарного відділення для оди-
ноких непрацездатних громадян 
смт. Дашів отримують від мене 
привітання. Намагаюсь особисто 
відвідати родини ветеранів, адже 
кожна сім’я – це окрема життєва 
історія, сповнена болю і страж-

Із листів виборців:
Уже три роки поспіль у мальовничих 

Купчинцях проходить районний турнір 
з футболу. Турнір, проведення якого 
стало можливим лише за підтримки 
нашого депутата Григорія Калетніка. 
Саме за його фінансування ми змогли 
встановити нові футбольні ворота, 
усі команди отримують кубки, медалі, 
дипломи. Ми вдячні Григорію Микола-
йовичу за те, що наші сільські діти не 
блукають по вулицях, а займаються на 
футбольних полях, знаючи, що у трав-
ні обов’язково продемонструють свою 
майстерність на районному футболь-
ному турнірі.

   Окремо хочу подякувати народному 
депутату за підтримку церкви. Він до-
помагає відтворити святині, де люди у 

Чужої біди не буває
Із кожного району до мене надходять сотні звернень із проханням про допомогу. Дуже багато родин 

з різних причин дійсно опиняються у вкрай скрутному становищі. Особливо страшно, коли у сім’ю 
приходить страшна хвороба. У таких ситуаціях завжди намагаюсь допомогти. Виділяю кошти на про-
ведення невідкладних операцій онкохворим дітям. 

З болем у серці не можу обділити увагою діток, які залишились батьківського піклування. Для них 
кожне відвідування і кожен подарунок є особливими, адже вони як ніхто потребують тепла, доброти 
і турботи.  

Маю давню співпрацю із громадською організацією «Надія інвалідів», яку очолює Інна Дудніченко. 
Мало знайдеться людей спілкуватись з якими було б так просто і легко, як з цією молодою жінкою. А 
ще вона уміє згуртувати та повести за собою інших і наполегливо досягати поставленої мети.

Ніколи нічого Інна не просила особисто для себе та, проводячи багато часу на своєму виборчому 
окрузі, спілкуючись зі своїми виборцями, я добре знаю як непросто живеться таким людям та яка 
складна  ситуація саме в цій сім’ї. Тому з власної ініціативи неодноразово допомагав Інні та й бага-
тьом її друзям, які прикуті до інвалідного візка. 

Для мене особисто давно зрозуміло, що чужої біди не буває. Кожен з нас може опинитися у такій 
чи подібній ситуації. Але будь-яку біду легше долати разом, коли є підтримка, і не лише фінансова. 
Часто людині достатньо доброго слова, розуміння, що ти не один, тоді знаходяться сили боротися із 
проблемами, долати перешкоди. Щиро бажаю кожній іллінецькій родині, аби проблеми і хвороби об-
ходили вас стороною, аби ви ніколи не відчували себе самотніми чи покинутими. Разом ми подолаємо 
все, ми сильна нація і в єдності наша сила! 

Ніхто не знав і не думав, що колись нам доведеться жити в країні, 
східні кордони якої палають вогнем війни. Багато молодих чоловіків 
Вітчизна покликала захищати мир і спокій наших громадян. Серед них 
– і мій  син, житель села Пархомівки Віктор Матяш. Він добросовіс-
но виконував свій обов’язок перед Батьківщиною. Бо з дитинства ми 
виховували його чесним, справедливим, добрим. Правду люди кажуть, 
що куля не вибирає. Нашого синочка Вітю важко поранило в бою. До-
вгий час він перебував у важкому стані. Допомагали нам односельці, 
жителі району. Ми вдячні за підтримку Григорію Калетніку, який ма-
теріально посприяв у лікуванні та оздоровленні сина. Після того, як 
він відвідав нашу оселю, ми дійсно відчули не тільки матеріальну під-
тримку, але й моральну впевненість у тому, що наша держава шанує 
своїх героїв. 

Зараз, здається, важкі часи у нашої дитини залишились позаду. І це 
завдяки усім милосердним людям, таким, як наш народний депутат, 
які прийшли нам на допомогу у найважчі часи. Справді, вони живуть 
за принципом: «Біди чужої не буває».

Тетяна Матяш, мама 

Із листів виборців:

молитвах єднаються з Господом Богом. Адже через храм та молитву уві-
чнюються Божі традиції, щоб люди жили в мирі, любові та злагоді.
  Успіхів Вам, шановний Григорію Миколайовичу, у всіх починаннях!

    Настоятель храму, ієрей Ростислав

Григорій Калетнік із 
воїном-афганцем

Олександром Покрищуком

дань. 
Щороку надаю матеріаль-

ну допомогу на розвиток 
організації воїнів-інтерна-
ціоналістів. Допомагаю ко-
штами на лікування та про-
ведення операцій. Цьогоріч 
виділив кошти для встанов-
лення меморіальної дошки 
воїнам-афганцям. Постій-
но надаю допомогу мате-
рям, загиблих воїнів. Книгу 
Анатолія Гончара «Чорний 
тюльпан-2», в якій зібрано 
імена подолян-миротворців, 
отримали не лише бібліоте-
ки району, а й родини заги-
блих воїнів. 

Налагоджена співпраця з 
районними чорнобильськи-
ми організаціями. Адресною 
допомогою на лікування і 
оздоровлення, коштами на 
розвиток самих організацій 

я намагаюсь допомагати чорно-
бильцям. Адже рівень цивілізо-
ваності держави визначається 
рівнем її уваги і піклування про 
людей, які віддали своє життя та 
здоров’я  на благо інших.

Ситуація, яка виникла сьогод-
ні на Сході країни змушує нас 
задуматись над цінністю кожно-
го окремо взятого життя, миру, 
тиші і спокою у 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. 

Не залишити сім’ю наодинці  
із проблемами – моє головне за-
вдання. Надіслав вже не один де-
путатський запит щодо підтрим-
ки таких родин на законодавчому 
рівні та надання їм всіх відповід-
них пільг, а поки чекаємо на від-
повіді, допомагаю цим мужнім 
хлопцям матеріально, зокрема, 
ліками, коштами на проведення 
операцій, на допомогу дітям. 

Жителі села Жадани добре пам’ятають ті часи, коли під час роз-
паювання колгоспних земель могли залишитися без паїв. Сталося це 
тому, що у 1995 році наш колгосп приєднали до Сороцького комбіна-
ту хлібопродуктів. Пізніше виявилося, що майно промислових підпри-
ємств розпаюванню не підлягає.

Нас, людей, які все життя працювали біля землі, поставили перед 
фактом: «Паїв вам не буде».

Наш голова колгоспу Нарожний Іван Григорович та бухгалтер Іщук 
Катерина Іванівна розпочали активну роботу. Ми створили ініціатив-
ну групу, очолила яку Липовецька Лідія Максимівна, працювала в ній 
також Гнатюк Софія Федорівна. Оббивали пороги, просили, переко-
нували можновладців, але ніякого результату це не давало.

Звернулися до суду, хоча завідома знали, що це рішення буде не на 
нашу користь. Залишалося чотири дні до засідання суду. У нас опус-
тилися руки. Але нам сказали, єдиний, хто може допомогти, - Калет-
нік Григорій Миколайович. Не чекали жодної хвилини, звернулися по 
допомогу. Не повірите, але протягом цих чотирьох днів, за сприяння 
Григорія Миколайовича, для усіх нас були виготовлені державні акти 
на землю.

Пройшли роки, але в Жаданах ми пам’ятаємо та цінуємо усе те, що 
зробив для нас наш депутат.

Олександра Ярова, с. Жадани 

Спасибі за справедливість!
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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, 

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 
лікування чи операцію, 
це крик душі. Звичай-
но, що всім і в повно-
му обсязі допомогти не 
можливо, але є ситуа-
ції, які потребують не-
гайного реагування, бо 
за ними стоїть людське 
життя. На проведення 
термінових операцій 
направлено біля 500 
000 грн.  Також для на-
дання допомоги у ви-
рішенні нагальних пи-
тань 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 

Івана Купала с.Леухи

дорожнеча паливно-мастильних 
матеріалів  часто не дозволяють лі-
карям дістатися до жителів, що по-
требують допомоги чи обстеження. 
Сумна статистика твердить: кожна 
шоста людина на селі помирає у 
працездатному віці від недуг, які 
можна було б попередити. Першою 
ластівкою медично-діагностич-
ного 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 набо-
рів, закінчуючи термопапером для 
кардіографів 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 кожного 
виборця, адже упевнений, що лише 
в тісній взаємодії вдасться досягти 
позитивних результатів, розроби-
ти і  прийняти потрібні державі і 
людям закони, що дійсно сприяти-
муть розвитку і зміцненню нашої 
держави.

З повагою
народний депутат України

Григорій Калетнік

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.


