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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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кожному громадянину

Значну  увагу  у  своїй  діяль-
ності приділяю вихованню  під-
ростаючого покоління, забез-
печуючи їм  належні умови для  
навчання  та  розвитку.

Вже  декілька  років  поспіль, 
одним із  пріоритетних завдань 
для мене є зміцнення матері-
ально-технічної бази  освітян-
ських закладів. Так, протягом 
двох останніх років  понад  два-
дцяти шкіл та чотири дитячих 
садочки Оратівського  району  
комп’ютеризовано, а у Скаль-
ській, Кожанській, Медівській 
загальноосвітніх школах  укомп-

Звіт про роботу народного 
депутата України 

Калетніка Григорія Миколайовича в 
Оратівському районі 

(жовтень 2012 – вересень 2014 року)
Оратівщина – край славних подвигів та прекрасних, добрих, щирих людей. Сюди щоразу хочеться їхати 

після важких робочих днів у комітеті та Верховній Раді, аби зарядитися позитивною енергією, наснагою та 
оптимізмом.

Саме під час зустрічей з виборцями   піднімаються найбільш болючі питання громад,  на вирішення яких  
першочергово спрямовую свою увагу. Так, протягом 2012  - 2014  років надійшло  безліч звернень від громад  
району, серед них  с. Новий Животів  та Животівка щодо виділення коштів на ремонт частини дороги в їх  на-
селених пунктах, звернення жителів с. Балабанівка щодо виділення допомоги на придбання устаткування до 
водонапірної башти, жителів с. Камяногірка та Вербівка щодо   благоустрою місцевих кладовищ, жителів  с. 
Мала Ростівка щодо наявної проблеми з освітленням вулиць  та  багато інших.

лектовано  комп’ютерні  класи, 
Скоморошківську загальноосвіт-
ню школу забезпечено сучасним 
мультимедійним обладнанням. 

Окрім технічного оснащення 

Наші діти – наше  майбутнє
спільно із органами місцевого 
самоврядування  намагаюсь до-
помогти і з утепленням класів та 
проведенням поточних ремонтів. 
Як приклад, дотримання  обіцян-
ки  даної  при  особистих  зустрі-
чах з виборцями, почали  заміну  
вікон на  енергозберігаючі  у Яки-
мівській та Великорастівській 
загальноосвітніх школах, а  для 
Кошланської школи  придбано 
електроплиту  для  учнівської  
їдальні .

У 2012 році Балабанівській  за-
гальноосвітній школі та  дитячо-
му садочку подаровано  принтери,  

Скальському, Чагівсько-
му,  Осичнянському  ди-
тячим садочкам   батути  
та комплекти  іграшок, 
а для  Бугаївського ди-
тячого садочку надано 
матеріальну  допомогу 
для придбання та вста-
новлення  огорожі біля  
садочку .

Ще 2011 році у районі 
за моєї ініціативи запо-
чатковані і до сьогодні 
продовжують діяти ак-

ції,  вітання  першокласників до 
Дня знань та «Новорічний пода-
рунок кожній дитині». 

Напередодні новорічно-різдвя-
них  свят щорічно   понад 3500 

подарунків вручаються  дітлахам 
шкіл, садочків, навчально-вихов-
них комплексів. У 2013 році  такі 
вітання приймали учні 30 шкіл 
району  та вихованці 17 садочків, 
а  у  Великорастівській, Якимів-
ській загальноосвітніх школах  я 
із задоволенням побував особис-
то.

Звичайно, що навчальні за-
клади потребують нині великої 
уваги, особливо на державному 
рівні. Але скласти руки і чекати, 
що все вирішить бюджетне фі-
нансування не доводиться. Тому 
маючи тісну співпрацю з міс-
цевими громадами  намагаюсь 
допомогти школам і дитячим са-
дочкам чим можу. Відгукнувся на 
звернення батьківського та педа-
гогічного колективів Великорас-
тівської школи, перший клас якої 
вже укомплектований  меблями. 
Оратівський  дитячий  садочок 
«Сонечко» отримав у  подарунок  
килим у музичну залу .

У 2014 році усі дитячі садочки 
району отримали комплекти літе-
ратури наших письменниць - зем-
лячок Ганни Чубач та Наталії По-
гребняк, що покликані розвивати 
творчий світ дитини та сіяти му-
дре українське слово у їх душах.

Важливими для мене залишаються питання розвитку медичної 
галузі в Україні. Завжди був противником закриття чи скорочення 
медичних установ, особливо на селі, де і так не бачать нормального 
медичного обслуговування.

У 2012 році в районі за моєї ініціативи стартував «Медично-діа-
гностичний проект». Щоденно, медична бригада висококваліфіко-
ваних лікарів здійснювала виїзди у кожний населений пункт Ора-
тівського району. Лікарями надавалися консультації, проводилися 
огляди, УЗД  та гінекологічні обстеження, лабораторні дослідження.  

За три етапи акції близько 1000 жителів району отримали безко-
штовну діагностику та консультації лікарів. Понад 50 обстежених 
були направлені на лікування у медичні заклади. Завдяки  вчасному і 
правильно визначеному діагнозу вдалося врятувати не одне людське 
життя. Медичний проект триватиме й далі, а нині переданий мною 
Центральній районній лікарні сучасний реанімобіль марки «Пежо» 
надає медичні послуги населенню району. 

Доброю традицією до професійного свята медичного працівни-
ка стало вручення подарунків усім працівникам галузі. Це медичні 
халати, канцелярські набори, солодощі та квіти. В рамках цієї акції 
у Балабанівському фельдшерсько-акушерському пункті було  замі-
нено вікна на енергозберігаючі, а  у Кошланському - проведено ре-
монтні роботи.

Духовність - над усе
2013 рік ознаме-

нований 1025 річ-
ницею Хрещення 
Київської Русі. До 
цієї значної дати 
було організовано 
ряд заходів за моєї 
участі та участі 
моїх помічників. 
Зокрема, відкриття 
церковної трапез-
ної при Якимів-
ській українській 
п р а в о с л а в н і й 
церкві Київсько-
го Патріархату, 
відкриття ново-
збудованої Осич-
нянської україн-
ської православної 
церкви Київського 
Патріархату, якій 

Скарб України – 
її культура

Окрім матеріальної допомоги, намагаюсь до-
помогти і у питаннях духовного та культурного 
розвитку громад району.

Так, до Всеукраїнського дня  бібліотек  щоріч-
но 31 бібліотечна установа району отримує комп-
лекти літератури. У 2013 році подаровані м’які 
меблі для сектора обслуговування читачів-дітей 
Центральної  районної  бібліотеки. Придбані но-
утбуки для Юшківецької сільської бібліотеки, як  
кращої бібліотеки району та Животівського сіль-

ського будинку  культури і бібліотеки. 
Саме для розвитку матеріально-технічної бази сільських закладів культури у 2012-2013 році були придбані нові 

комплекти музичної апаратури: для 9 сільських будинків культури сіл Рожична, Очитків, Скоморошки, Човновиця, 
Стрижаків, Кошлани, Сабарівка, Фронтівка, Скала та 4 сільських клубів сіл Вербівка, Синарна, Оратівка, Угарів, 
для  сільських клубів сіл Скибин та Люленці придбані музичні центри. 

У Чагівському сільському будинку культури замінені вікна на металопластикові, а в Підвисоцькому та Фронтів-
ському – встановлені двері. Виділена матеріальна допомога для ремонту районного будинку  культури, Бугаївського 
сільського клубу та закуплено м’який інвентар, замінено вікна Кошланського сільського будинку культури.

2013 рік - це рік дитячої творчості. В зв’язку  з цим, на  теренах району було організовано ряд заходів. Зокрема, 
День захисту дітей, творчі  фестивалі «Колискова пісня у дитинство просить», «Сяйво зірок», «Золоті перлинки 
осені» тощо. Не міг оминути своєю увагою таких чудових заходів. За моєї участі та моїх помічників були відзначені 
найактивніші учасники акцій. Продовження на 3 сторінці

Група лікарів - учасники медичного 
діагностичного проекту

День Святого Миколая у 
Великорастівський загально-

освітній школі

100-річчя Синарської православної 
церкви

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

кордоном

Бикова Марія Єрмолаївна :  «Дякую Григорію Миколайовичу  за  під-
тримку та  розуміння. Завдячуючи, Вам, такі  старі люди  як  я, які  вже  
здається  нікому не  потрібні, все – таки не обділені увагою таких людей, 
як наш депутат. Переконана, що  коли він  так  відноситься до  зовсім 
незнайомих йому  людей, то  має  гарну  та  чуйну  душу. А  такі люди  
нам  зараз дуже  необхідні…»

я  подарував цінний подарунок. З нагоди 100- річчя Синарської  право-
славної церкви Московського патріархату  був подарований церковний 
інвентар. Надана фінансова підтримка для ремонту Чагівської, Скаль-
ської, Заруддянської, Якимівської, Животівської,  Оратівської  україн-
ських православних  церков Київського Патріархату.

Із листів виборців:
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Підтримка майбутніх чемпіонів
Щиро радію, коли сучасна малеча та молодь попри захоплення комп’ютерною технікою та віртуальними іграми не забуває і 

про здоровий спосіб життя. В часи моєї юності спортивні майданчики були у кожному селі, а ми весь свій вільний час проводили 
у змаганнях з футболу, волейболу, чи то інших видів спорту. Тоді, як то кажуть – це було модно. Сьогодні багато майданчиків 
занедбані, а ті у кого є бажання розвивати спорт, не завжди мають на це фінансові можливості. Аби допомогти у вихованні май-
бутніх чемпіонів я ініціював створення обласної «Школи футболу Бєланова-Блохіна». Завдяки діяльності цієї організації вдалось 
залучити до розвитку спорту в окрузі кошти, які були витрачені на проведення та організацію змагань, облаштування стадіонів, 
ремонт спортзалів, купівлю спортивного інвентарю, форми для гравців тощо.

У 2013 році на моє ім’я  надійшло звернення  від  громади села Скоморошки  щодо  облаштування місцевого стадіону. На таку 
ініціативу мешканців я не міг не відгукнутися і надав  матеріальну  допомогу  на  придбання сітки для  воріт та фарби.  У співп-
раці з місцевою громадою та керівництвом господарства залюбки організували  благоустрій та облаштування стадіону. І як 
результат спільної роботи вже влітку  стадіон приймав перший дружній футбольний міні-матч між командами сіл Скоморошки, 
Якимівка, Скала. Кожна із  команд отримала в  подарунок від депутата по  три м’ячі, футболки, кубки, а  команда-переможець – 

Щаслива родина – міцна держава
Підтримки і уваги потребують 

сьогодні і багатодітні родини ра-
йону. Зокрема, родина Шаранда-
кових, що  мешкає у селі Балаба-
нівка. У родині десять діточок, 
наймолодшому чотири рочки. 
Дітки виховані, розумні, чемні, 
допомагають один одному, а голо-
вне – цінують та поважають своїх 
батьків. Такій родині завжди хо-
четься допомагати. Тому і взяв цю 
сім’ю під свою постійну опіку.

На початку 2012 року на мою 
адресу надійшло звернення від  
багатодітної родини  Дробах з с. 
Сабарівка   щодо надання допо-
моги для здійснення добудови 
декількох житлових кімнат їхньої 
оселі. На дане звернення одразу ж 
відгукнувся. 

Загалом, в Оратівському  райо-
ні  понад 260  багатодітних родин, 
які вже  традиційно декілька  ро-
ків поспіль  отримують від мене 
подарунки  до Міжнародного дня  
жінок, Міжнародного дня захисту 

дітей, Дня знань та ін-
ших свят.

На мою адресу над-
ходять тисячі звернень, 
більшість із них це 
люди, які опинились в 
біді. Повз таке не мож-
на пройти осторонь, не 
можна залишити люди-
ну наодинці із лихом.

Наприкінці січня 2013 
року в с. Скоморошки 
сталася трагічна подія 
– пожежа  житлового бу-

спортивну  форму  «Школи футболу Бєланова-Блохіна». 
Я і досі зберігаю футбольний м’яч, який подарували після цієї гри мені найменші спортсмени із своїми підписами. Впевнений, що серед них – майбутні чемпіони України.  
Завдяки матеріальній підтримці школи футболу команда юних оратівчан здійснювала неодноразові виїзди та приймала участь в товаристських матчах, що відбувались на обласному 

та районному рівнях.

Початок на 2 сторінці
Вже традиційно, за моєї підтримки разом проводить-

ся районний фестиваль «Під Віфліємською зорею», в 
рамках якого організовуються виставки майстрів деко-

Скарб України – її 
культура
ративно - прикладного та  ужиткового мистецтва, відзначаються  ювілейні  дати творчих колективів 
та закладів культури. Намагаюсь не оминути увагою і дні села, адже для громади – це велике свято.

Дуже урочисто відзначили іменини села Юшківці. Разом із сільською радою села Юшківці об-
лаштовано місце відпочинку в центрі села, де було встановлено декоративну криницю з журавлем, 
проведено концерт конкурси, ігри, розваги, вручено подарунки учасникам свята . 

динку,  в якому мешкало 4 родини. 
Опинитись посеред зими на вули-
ці – це дуже страшно. Але, коли ти  
маєш підтримку, ситуація уже не 
виглядає критичною.  У співпраці 
з депутатським корпусом області, 
громадою села я долучився до ви-
рішення проблеми та надав мате-
ріальну допомогу. 

У  лютому  цього ж року анало-
гічна біда спіткнула пенсіонерку 
Ніну Платонівну Брень із с. Юш-

ківці – хата згоріла вщент.  Мною 
було прийнято рішення про виді-
лення матеріальної допомоги для 
придбання жінці нового житла.  

Протягом  2013 – 2014 рр. мате-
ріальна допомога на лікування та 
проведення операцій була надана 
26 родинам Оратівського району. 

Синівська опіка-одиноким
Далеко не всім дано таке вели-

чезне досягнення і благовоління 
відчути мудрість своїх років, коли 

відносячись з повагою та 
розумінням до проблем 
літніх людей, ти піклуєшся 
про своє майбутнє, про свій 
день завтрашній.

У селі Фронтівка Оратів-
ського району, у затишному 
куточку природи, розташо-
ваний охайно доглянутий 
будинок. Це один з неба-
гатьох закладів, де дійсно 
піклуються про одиноких 
і немічних людей - стаціо-
нарне відділення для тим-

часового або постійного прожи-
вання одиноких громадян.

На сьогодні тут проживає 21 
мешканець, це саме ті люди, які 
не можуть про себе  самостійно 
подбати.

Мешканців цього закладу я та 
мої помічники відвідуємо по-
стійно. Тут завжди зустрічають 
гостей, як дорогих серцю людей. 
Найдорожчим подарунком для 
них є тепле слово, увага, турбо-

та. Тому хочеться, щоб людям, які 
залишились одинокими, у закладі 
було комфортно, тепло і чисто.  
Для цього неодноразово виділяв 
і виділятиму надалі матеріальну 
допомогу.

Робота в такій установі  вимагає 
чимало зусиль, тому не оминаю 
увагою і персонал закладу, відзна-
чаючи їх разом з їхніми вихован-
цями.

Часточка уваги кожному
У нашому жорстокому світі іно-

ді так хочеться звичайної турботи 
та уваги, теплого слова чи щирої 
підтримки. З січня 2013 року в 
окрузі започаткована акція вітан-
ня іменинників та ювілярів з днем 
їхнього народження. Щомісячно 
близько двох тисяч людей  в райо-
ні отримують вітання, а ювіляри 
ще й подарунки. 

Кожен такий захід нас об’єднує 
і зміцнює. Для мене це головне. Є 
бачення проблем, підтримка лю-
дей і відчутні результати. А зна-
чить, варто продовжувати.

Віддати належну шану захисникам

Для мене ветерани Великої Ві-
тчизняної війни – це особливі люди, 
перед якими схиляю голову і ви-
словлюю щиру синівську вдячність. 
Сьогодні ці люди особливо потре-
бують захисту і постійної уваги, 
щирої і безкорисної допомоги. 

Ніколи не забуваю привітати 
учасників бойових дій із святами, 
днями народженнями, ювілеями, 

пам’ятними да-
тами. Щорічно 
знаки  синів-
ської  вдячності 
отримують від 
мене 779  учас-
ників  війни. 

З шаною 
відношусь і 
до пам’яті за-
гиблих воїнів 
Великої Ві-
тчизняної ві-

йни. Виділив кошти для  від-
новлення та реконструкції 
пам’ятника загиблим воїнам 
в с. Яблуновиця .

Не менш важливою є увага до во-
їнів-інтернаціоналістів, які відчули 
на собі гіркоту страшної війни на 
чужій землі. Війна в Афганістані - 
це важка сторінка нашої історії, яка 
не забудеться ніколи та не зітреть-

ся з пам’яті тих, хто пройшов той 
пекельний шлях, їх батьків, рідних 
нас усіх. 

Пам’ять … Саме пам’ять збирає 
щороку 15 лютого воїнів-інтер-
націоналістів. У 2014 році  вони 

зібралися  в стінах 
Кожанської загаль-
ноосвітньої школи, 
де вже  двадцять ро-
ків  діє громадський  
музей воїнів – аф-
ганців. В цьому  році  
в  рамках заходу, 
відбулося урочисте 
відкриття меморі-
альної  дошки  заги-
блих в Афганістані 
земляків, на якому я 
побував особисто та 
передав організації 
воїнів-інтернаціона-
лістів та матерям за-

гиблих грошову допомогу, а голову 
районного осередку  Івана Руденка 
нагородив  грамотою Верховної 
Ради. Усі  присутні отримали  по-
дарунки. 

В свою чергу, дуже  дорогою  на-

городою для  мене стала подяка від 
громадської  організації воїнів-ін-
тернаціоналістів, яку вони вручили 
на заході.

З великим сумом згадую страш-
ну трагедію нашого народу – чор-
нобильську катастрофу. Своїм 
обов’язком вважаю не залишатись 
осторонь від проблем ліквідаторів 
аварії надаючи щорічну допомогу  
місцевій громадській  організації, 
ліквідаторам, їхнім сім’ям.

Футбольний матч на новому стадіоні 
у с. Скоморошки

Наше майбутнє в наших дітях 
с. Животівка

Ветерани Великої Вітчизняної 
війни

Зустріч з воїнами афганцями  в 
с. Кожанка

Марія Петрівна Безпалько, керівник народного аматорського фольклорно – етно-
графічного колективу «Первоцвіт» Бугаївського сільського клубу – бібліотеки: з  нагоди 
45- річчя творчої діяльності народного аматорського фольклорно - етнографічного колек-
тиву «Первоцвіт» відбувся творчий вечір. Ця визначна дата об’єднала нас - 15 учасниць, 
берегинь української народної пісні. Завдяки підтримці нашого депутата ми мали змогу 
зустрічати  поважних гостей та своїх односельців у відремонтованій глядацькій залі.

Дякуємо Григорію Миколайовичу , за вітання з  нагоди  нашого ювілею, та небайдуже 
ставлення до проблем культури 

Гераскевич Галина Борисівна, 
ліквідатор аварії На Чорноби-
ильській АЕС, дочка  потерпі-
лої Наймуші О.Г . с.Бугаївка : 
«Дякую нашому депутату, за  ма-
теріальну допомогу, яку  отримала 
наша родина. За доброту та небай-
дужість до людського горя, чуйне 
слово та готовність зарадити чу-
жій біді.»

Із листів виборців:

Із листів виборців:
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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

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.

Святий хліб - берегиням української культури 


