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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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Патріотизм – наша 
національна 
гордість

Наші сивочолі ветерани, учасники 
Великої Вітчизняної війни, воїни-ін-
тернаціоналісти, люди, які перене-
сли всі жахіття того часу і потре-
бують особливої уваги. Тому в міру 
можливості роблю все для того, щоб 
не обійти увагою кожного.

Щороку в День Перемоги, День 
людей похилого віку ми разом із 
небайдужими односельчанами, ке-
рівниками підприємств, активом 
села відвідуємо одиноких непрацез-
датних в стаціонарах лікарень, про-
водимо зустрічі, спілкування з ра-
йонною радою ветеранів, особисто 

Звіт про роботу народного 
депутата України 

Калетніка Григорія Миколайовича 
у Немирівському районі                                                

(жовтень 2012 – вересень 2014 року)
Головними завданнями кожного народного депутата вважаю законотворчу діяльність та безпосередню роботу на 

окрузі. Живе спілкування з виборцями зближує нас, дає можливість зрозуміти недоліки та почути скарги. Під час 
зустрічей намагаюсь звернути особливу увагу на пропозиції громади та спрямовую особливу увагу на їх втілення.

За період з 28 жовтня 2012 року по даний час за мого сприяння та безпосередньої участі в районі проведено 
близько 300 різноманітних заходів, в яких взяли участь більше 45 тис. чоловік. Практично немає жодного населе-
ного пункту, а їх у районі 92, де б я не побував особисто, не зустрівся з їх мешканцями, понад 38 тисяч виборців, 
трудовими колективами та з активом району. Постійно організовуються особисті прийоми громадян та системною 
є робота громадських приймалень на місцях, які інформують мене особисто про проблемні питання населення.

Завжди намагаюсь привітати своїх виборців з Днем народження та ювілейними датами. Щорічно до Міжнарод-
ного Жіночого Дня, Дня матері привітання і подарунки отримують більше 800 жінок району. З ювілейними датами 
80-90-100 років в цьому році привітав 62 громадянина. Родині Григорія Тихоновича та Галини Архипівни Чухнів, 
великих трударів, шанованих людей села Ковалівки, на золоте весілля мною подаровано автомобіль.

з її головою Іваном 
Олександровичем 
Федоровим, які да-
ють змогу більше 
дізнаватись про 
проблеми, цих лю-
дей і негайно вирі-

Медична допомога 
населенню

М е д и ч н і 
реформи, які 
останнім ча-
сом проводи-
лись україн-
ським Урядом, 
на жаль, не 
поліпшували, а 
лише погіршу-
вали станови-
ще медицини, 
тому на окрузі 
у цьому пла-
ні доводилось 
п і д с т а в л я т и 

Я, жителька с. Воловодівка, Кирилашенко 
Наталія Самійлівна, колгоспна пенсіонерка, 
виснажена важкою колгоспною працею, по-
стійно хворію, здоров’я не маю, не те, щоб 
добратися до районного центру в лікарню, а й 
до місцевого ФАПу не можу дійти.

Коли в наше село приїхала автомашина 
швидкої медичної допомоги з бригадою ліка-
рів від народного депутата України  Г.М. Ка-
летніка, то на моє прохання вони приїхали до 
мене до дому.

Лікарі оглянули мене, поміряли тиск зробили 

Жителі села Зяньківці під час 
медичної акції 

започаткованої нашим депутатом

Із листів виборців:

аналіз крові, кардіограму серця, тут же на місці приписали лікування, 
допомогли медикаментами, я не знала, як їм надякуватися, а головне 
нашому народному депутату, який організував таку справу.

Велике Вам, щире спасибі шановний Григорію Миколайовичу, за те, 
що продовжили мені вік, полегшили мої болі та страждання. Я буду 
молитися за Вас Богу  і проситиму, щоб Ви мали здоров’я і ще довго - 
довго піклувалися про нас.

З великою шаною та повагою,  Кирилашенко Наталія Самійлівна

своє плече.   
Зважаючи на те, що Немирівський район має досить велику кіль-

кість населених пунктів і відповідно велику мережу закладів охорони 
здоров’я, в 2012 році в  районі було започатковано проведення медико - 
діагностичного проекту  «Доступна медицина - в кожен дім», для цього 
було виділено автомобіль швидкої медичної допомоги  Peugeot, осна-
щений  всім необхідним для проведення медичного огляду, зокрема, 
апаратом УЗД, глюкометром, кардіографом та іншим. Щоденно брига-
да лікарів в складі травматолога, окуліста, гінеколога, сімейного ліка-
ря, медичної сестри ЕКГ здійснювали виїзди в населені пункти району. 
Діти шкільного віку мали можливість на місці пройти медичні огляди, 
а люди похилого віку - виміряти тиск, зробити  електрокардіограму, 
здати кров на цукор, пройти УЗД-діагностику та скористатися послу-
гами інших лікарів.  Людей похилого віку, які за станом здоров’я не 
могли прийти на медичний огляд, обстежували і надавали їм необхідну 
допомогу безпосередньо на дому.   В 2012 - 2013 роках бригади лікарів 
побували в усіх 92 населених пунктах району, було обстежено більше 
10500 жителів району. Для працівників медицини придбано 686 хала-
тів та лабораторно - медичне обладнання, надано фінансової допомоги 
для ремонту лікарських амбулаторій та ФАПів.

Для покращення медичного обслуговування населення району в бе-
резні 2014 року передано на баланс Немирівської центральної район-
ної лікарні 2 автомобілі швидкої медичної допомоги Peugeot.

шувати їх. Окремим, як наприклад, 
інваліду Великої Вітчизняної війни 
Шевчуку Михайлу Степановичу із 
Сокільця допомогли отримати дов-
гоочікуваного автомобіля, інваліду 
Великої Вітчизняної війни з Неми-
рова Василенку Петру Юхимовичу - 
слуховий апарат, жителям с. Гунька 
в будівництві пам’ятника учасникам 
бойових дій, вдовам - односельцям. 
Та скільки б не робив, знаю, що я, як 
і всі інші, перед цими людьми в нео-
платному боргу. 

Події останніх місяців показують 
наскільки важливим для держави є 

патріотизм її людей. Велику увагу 
вихованню патріотизму у підроста-
ючого покоління приділяє Брацлав-
ський полк українського козацтва, їм 
і були надані кошти для придбання 
козацької амуніції.

Не залишаємо поза увагою воїнів 
- інтернаціоналістів району. Постій-
но надаємо матеріальну допомогу на 
розвиток  районної спілки ветеранів 
війни в Афганістані. Допомагаємо 
батькам загиблого в Афганістані 
воїна - інтернаціоналіста Петра Ко-
зоріза. Не забуваємо про безсмерт-
ний подвиг чорнобильців, які ціною 
свого здоров`я, а інколи життя вря-
тували наш народ від атомної ката-
строфи. Кожного разу дякуємо цим 
людям, і допомагаємо в міру своєї 
можливості.

Шановний Григорію Миколайовичу!
Дозвольте мені, жителю с. Сокілець Немирівського району, 

який голосував за Вас на виборах до Верховної Ради України в 
жовтні 2012 року, щиро, сердечно подякувати Вам за допо-
могу в  отриманні автомобіля, як інваліду Великої Вітчизня-
ної війни І групи.

Пройшовши в молоді роки все горнило війни, я морально не 
міг змиритися з тим, що держава не виконує обіцянок перед 
тими, хто її захистив від фашистської навали.

Протягом  десятка років я писав в усі інстанції з цього при-
воду, але отримував тільки обіцянки. І тільки на 90-му році 
життя Ви доброзичлива, чуйна людина допомогли мені у ви-
рішенні даного питання.

Моя подяка, це подяка усіх тих, хто пережив страхіття 
війни, про яких Ви будучи депутатом, ніколи не забували. 

Із листів виборців:

Отримуючи вітання в День захисника Вітчизни, День Перемоги 9 Травня, з днем народження, ми розуміли,що це все 
не просто зробити, але Ви знаходили таку можливість.

Із вдячністю та повагою, Шевчук М.С.

Помічники народного депутата виконують 
почесну місію вручення автомобіля 

інваліду ВВВ Шевчуку М. С.

Благоустрій населених пунктів та їх інфраструктури
Мені, як народному депутату 

України, надійшло дуже багато 
скарг  від жителів району на жа-
люгідний стан автодоріг, які спо-
лучають окремі населені пункти. 
Зважаючи, що район один із най-
більших як в територіальному 
плані, так і за кількістю населених 
пунктів, я намагався разом із пред-
ставниками місцевих громад вирі-
шувати найболючіші питання.

Ми ініціювали програму ре-
монтно – відновлювальних робіт 

автодоріг Мухівці - Стрільчинці, 
Вовчок - Довжок, Брацлав – Но-
воселівка - Скрицьке, до якої до-
лучилися керівники підприємств 
та організацій, сільські, селищні 
голови і депутати місцевих рад, а 
також відремонтували автодороги 
по с. Вишківці, Забужжя, Паланка, 
с. Грабовець, с. Кудлаї, с. Байраків-
ка, с. Никифорівці.

Відповідно до цієї програми, 
було виконано роботи по поліп-
шенню  водопостачання як соці-

альних закладів, так і населення. 
За цей період нами  профінансо-
вано  будівництво артсвердлови-
ни в с. Юрківці, підведення водо-
провідної системи до школи в с. 
Воловодівка, проведення ремонту 
водопроводу в с. Сокілець, ремонт 
водогону по с. Забужжя, віднов-
лення роботи криниць в Байраків-
ській ЗОШ І-ІІІ ступенів, у  Ситко-
вецькій амбулаторії. 

Продовжуємо в районі вико-
нувати великий обсяг ремонтно - 

відновлювальних робіт. Зокрема, 
відновлено стадіон в Немирові 
в районі «РП «Агромаш»», вста-
новлено металопластикові вікна у 
Ковалівській ЗОШ І-ІІІ ст., в Марк-
сівській ЗОШ І-ІІ ст., на Марксів-
ському ФАПі. Замінено вікна в 
старообрядовій церкві с. Слобода, 
побудовано опалювальні грубки 
на  ФАПі с. Супрунівка, клубі с. 
Глинянець, дві грубки в сільсько-
му Будинку культури с. Сокілець, 
надано допомогу в ремонті сіль-

ського клубу с. Джуринець, прове-
дено заміну опалювальних котлів в 
Ковалівській амбулаторії та ФАПі 
с. Боблів,  заміну електроплити в 
ЗОШ І-ІІ ст.  с. Сподахи,  ремонт 
дитсадка в с. Юрківці, спортив-
ного залу школи с. Бугаків, ре-
конструкції спортзалу НВК №2 м. 
Немирова, освітлення населених 
пунктів в смт. Ситківці, с. Озеро та 
с. Стрільчинці.

Григорій Калетнік вручив грамоти 
ВР України  воїнам-афганцям 

Гузару О.І. та Кисляченко С.В. 15.02.2014 р.
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Спорт – здоров’я націїМайбутнє держави – молодь

Майбутнє належить молоді,  і від 
того як вона буде навчена, вихова-
на залежатиме міць держави. Тому 
одним із пріоритетів в моїй повсяк-
денній роботі є виховання підрос-
таючого покоління, що неможливо 
без сучасної техніки, технологій, 
досягнень науки.

За останні два роки депутатської 
роботи за мого сприяння в районі 
досить помітно зміцніла матеріаль-
но - технічна база шкіл та дошкіль-
них навчальних закладів. Школи та 
дошкільні дитячі установи  району 
отримали  121 комп’ютер, 32 DVD 
приставки, мультимедійні дошки. 
Закуплено для шкіл велику кіль-
кість спортивного інвентаря.

Не залишилося поза увагою звер-
нення  керівництва навчально-ви-
ховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №2-ліцей» м. Немирова щодо 
вивчення автомобільної  справи 
учнями 8 шкіл району. Через від-

сутність легко-
вого автомобіля  
вони не в змозі 
отримати по-
свідчення кате-
горій В, С відпо-
відно отриманої 
ліцензії. Тому 
школі було по-
даровано такий  
автомобіль.

Постійна до-
помога надаєть-
ся  дошкільним  
дитячим  установам. Для них побу-
довано 4 ігрових дитячих майдан-
чики, закуплено м’який спальний 
інвентар для трьох дитячих садків, 
килимові покриття підлоги, посуд, 
іграшки. Подаровано батут до-
шкільному навчальному закладу в 
с. Сокілець. 

Щорічно до Дня святого Миколая 
та Нового року учні шкіл, дитячих 

садків, -педагогіч-
ний та технічний 
персонал, вихова-
телі, багатодітні 
родини отримують 
подарунки, а це 
8368 осіб. Стара-
юсь особисто брати 
участь у вручен-
ні подарунків, по 
можливості від-
відати багатодітні 

Найулюбленішим, наймасовішим спортом в сільській місцевості був 
і залишається футбол. Подальший розвиток гарних традицій з цього 
виду спорту в Немирівському районі потребував фінансової та матері-
альної підтримки.

Саме таку підтримку було отримано за сприяння заснованої мною 
обласної школи футболу «Бєланова - Блохіна». Завдяки її допомозі 
проведено два чемпіонати району по футболу  серед команд І та ІІ ліги, 
три дитячих  районних і один міжрайонний футбольні турніри, органі-
зовано зустрічі між командами ветеранів ФК «Ветеран» м. Немирів та                   
ФК «Динамо» м. Одеса за участю таких славетних футболістів як Ігор 
Бєланов, Валерій Поркуян, Іван Гецько, Володимир Бутенко та інших, 
проведено три турніри з міні - футболу серед школярів, молоді та вете-
ранів. У цьому році проходить чемпіонат району з футболу під егідою 
школи футболу «Бєланова - Блохіна».

Людина – понад усе
Для мене завжди не була байдужою людська доля, незалежно від статусу людини, її соціального стану. Вирішення 

людських проблем в міру можливості стало нормою мого життя.
Тому я болісно реагую на людські болі і проблеми. За особистими  зверненнями громадян намагаюсь вирішити їх. 
На неодноразові звернення про допомогу на лікування молодій дівчині Головенько Інні Юріївні з Немирова, мо-

лодій матері двох дітей з  с. Никифоровець  Сич Галині Володимирівні, школяру з с. Ометинець Просолову Богдану 
Вікторовичу  надано фінансову допомогу на проведення складних хірургічних операцій, крім того окремим грома-
дянам, які потребували лікування виділено також кошти.

Запам’яталося звернення протоієрея з смт. Брацлава, який звернувся про надання допомоги на придбання спеці-
ального сідла для коней, в якому катаються хворі на ДЦП діти, що сприяє їхній реабілітації. Побувавши в господі 
отця Олександра, бачачи його благодійні труди, звичайно не міг бути байдужим щодо вирішення даної проблеми, 
допоміг в придбанні вкрай необхідного інвентаря.

Складна доля спіткала молоду жінку з с. Грабовець Неонілу Гончарук, талановита поетеса, досить скромна, чуйна, 
доброзичлива людина в молоді роки почала втрачати зір. Я відгукнувся на її звернення, допоміг поїхати на лікуван-
ня в Санкт - Петербург. На жаль повернути зір тамтешні лікарі не змогли. Однак, Неоніла не втрачає надії на своє 
одужання.

Неодноразово до мене зверталися церковні громади, окремі прихожани, священики про надання допомоги на 
відбудову, будівництво храмів. Незважаючи на конфесію, до якої належить та чи інша громада, я старався надавати 
фінансову підтримку. Її отримали, старообрядова церква с. Слобода, смт. Брацлав, с. Райгород, с. Зарудинці,  с. Ру-
бань, с. Нові Обіходи та інші.

В багатьох територіальних громадах Немирівського району стало доброю традицією святкувати День села. За-
вжди із задоволенням відгукуюсь на пропозиції розділити радість з сільчанами. Якщо на святі не можу побувати 

родини, школи, дитячі садочки. По-
бувавши в дитячому оздоровчому 
таборі «Дружба» ще раз переконав-
ся, які в нас талановиті і творчі діти, 
разом із відпочинком поєднали ви-
вчення іноземних мов, зокрема ан-
глійської та польської, вокального 
співу, музики та музичної творчос-
ті, малювання. Звичайно такі закла-
ди вкрай потрібні для нашої молоді.

Підтримуючи українських пись-
менників та поетів, їх старання 
у  духовному  розвитку  дітей та 
молоді, усім дитячим садочкам ра-
йону було вручено набори книг на-
ших землячок Ганни Чубач: «Моя 
сім’я», «Рахівничка», «Кольори», 
«Абетка», «Веселі хвостики», «Від 
зневід до сподівань», «Моя Укра-
їна» та Наталії Погребняк: «Дзві-
ночки», «Грибний дощик», «Про-
читай і розмалюй»,  «Веселий світ».

Вручення автомобіля НВК № 2 
м. Немирова для вивчення автомобільної 

справи учнями району

Зустріч народного депутата з талановитою 
молоддю Вінниччини в дитячо-оздоровчому 

таборі «Дружба»

Президент школи футболу імені «Бєланова-
Блохіна» з учасниками футбольного турніру

Неоніла Гнатівна щиро дякує Григорію Миколайовичу за допомогу, в 
знак подяки вона для нього написала цей вірш.

ПОДЯКА КАЛЕТНІКУ
Біжить ріка життя
Глибока та бездонна,

А я у ній безпомічне дитя,
Яке затягує бездоння,

Серденько бореться моє,
Останні сили покидають,
Та соломинку хтось дає,

І я упевнено хапаюсь.
Не соломинка то була,

А ясний цвіт - безсмертник,
Людина, що її дала –

Шановний пан Калетнік.
Людина з серцем золотим,
Що вміє вислухать другого,
Із добрим поглядом ясним,

Подасть нам руку допомоги.
Надію він мені подав

Заради Бога, не ради слави.
У нього безліч добрих справ,
Бо він палкий діяч держави.

Я низько кланяюсь йому
І вірю, що здійсняться мрії.
Розвіять та відвести тьму
Мені поможуть добродії.

Тож хай квітує, стелиться до ніг
Золотистим килимом безсмертник.

І зорі хай сяють для таких,
Як великодушний пан Калетнік.

Із листів виборців:

Наш депутат з Неонілою Гончарук під час святкування 
Дня села Грабовець 14.07.2013 р.

сам особисто, як це було у Грабівцях, Брацлаві, 
туди їдуть мої помічники, адже саме там панує дух 
єднання простих людей, який додає сили працюва-
ти заради них, там у повній мірі віддзеркалюються 
проблеми непростого сільського буття. І щоб якось 
його скрашувати Стрільчинецькому завідуючому 
ФАПом подарував велосипед, Вишковецькому - 
скутер. Оперативніше вони приїжджатимуть на 
виклики до тих, хто  жде невідкладної допомоги.

Я не народився на Немирівщині. Але за багато 
років депутатської діяльності я зріднився з цим 
краєм, його працьовитими людьми. Я горджуся 
тим, що маю паспорт Немирівського земляцтва 
і разом з іншими земляками, які сягнули високих 
життєвих вершин, допомагаю жителям району. 
Отож якби доля і надалі не повертала мій життєвий 
шлях, цей край, його люди назавжди залишаться 
найближчими.

Я  працював і працюватиму задля підвищення їх 
добробуту і благополуччя.

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

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

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

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, переваж-
но на лікування 
чи операцію, це 
крик душі. Зви-
чайно, що всім і 
в повному обся-
зі допомогти не 
можливо, але є 
ситуації, які по-
требують негай-
ного реагування, 
бо за ними стоїть 
людське життя. 
На проведення 

термінових операцій направлено 
біля 500 000 грн.  Також для на-
дання допомоги у вирішенні на-
гальних 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 

Крізь покоління - у майбутнє

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.


