Відомості про роботу народного депутата України
Гереги Олександра Володимировича (виборчий округ № 192)
з виборцями та в парламенті
за 2018 рік
Розвиток Городоцького, Дунаєвецького, Чемеровецького і Ярмолинецького районів на Хмельниччині в
цілому був і залишається головним пріоритетом для мене.
Після обрання я пообіцяв регулярно звітувати про свою діяльність і дотримуюся обіцянки. Адже мандат
народного депутата – це не привілей, а велика відповідальність перед тими, хто довірив мені цю роботу.
Цей рік, як і попередній, не був легким для нашої країни. Російська агресія створює неймовірне
навантаження на економіку, а головне – забирає життя наших співвітчизників, як цивільних, так і
військових.
Моя робота як депутата від мажоритарного округу спрямована на розв’язання, в першу чергу, проблем
Городоцького, Дунаєвецького, Чемеровецького і Ярмолинецького районів, всієї Хмельниччині. Разом із
командою ГО «За конкретні справи» ми працюємо над широким колом питань, від великих проектів до
персональних звернень мешканців.
У тісній співпраці з міськими головами, головами громад та головою Хмельницької обласної державної
адміністрації ми докладаємо усіх зусиль для підвищення стандартів життя у районах. Це, перш за все,
збільшення фінансування потреб районів, завдяки яким, зокрема, відновлюється та розвивається
інфраструктура, поліпшується матеріально-технічна база шкіл, садочків та лікарень, ремонтуються
дороги. В постійному діалозі з громадами ми визначаємо пріоритети розвитку і разом плідно працюємо
над втіленням наших планів.
Саме за результатами такого діалогу ми формуємо пропозиції до Програми економічного та соціального
розвитку, що дає можливість бюджетним коштом реалізувати проекти, які потрібні людям.
СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
У 2018 року домігся виділення майже 20 млн. грн. субвенції з державного бюджету. Ці гроші
спрямовані на потреби закладів освіти, охорони здоров’я, освітлення, покриття вулиць, ремонт
тротуарів.

Городоцький район

1

Городоцький
район

Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок
по вул. Шевченка, 40, м. Городок Хмельницької області –
будівництво
Всього за 2018 рік

10 000,00
10 000,00

Дунаєвецький район
1

ОТГ
м. Дунаївці

2

ОТГ
м. Дунаївці

Капітальний ремонт тротуару по вул. Могилівській
в м. Дунаївці Хмельницької області
Капітальний ремонт вуличного освітлення по
вул. Нова, вул. Тимірязєва, вул. Зелена, вул. Комарова, вул.
Подільська, вул. Червона, вул. Відродження,
вул. Молодіжна в м. Дунаївці Хмельницької області
Всього за 2018 рік
1

1 330,1

338,50

1 668,60

Чемеровецький район

Чемеровецький
район

1

Капітальний ремонт «заміна вікон» поліклінічного
відділення Чемеровецької центральної районної лікарні по
вул. Центральна, 61-Г в смт Чемерівці Чемеровецького
району Хмельницької області
Всього за 2018 рік

1 498,00

1 498,00

Ярмолинецький район

1

смт Ярмолинці

Реконструкція. Влаштування шатрової покрівлі з утеплення
та утеплення фасадів дитячо-юнацької спортивної школи на
площі 600-річчя Ярмолинець, буд. 1-А, смт Ярмолинці
Хмельницької області

2

смт Ярмолинці

Капітальний ремонт Будинку культури на площі 600-річчя
Ярмолинець, буд. 1-А, смт Ярмолинці Хмельницької області

2 705,203

смт Ярмолинці

Реконструкція частини нежитлової будівлі під комунальний
заклад «Ярмолинецький районний центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів» по вул. Шевченка, буд. 41-А,
смт Ярмолинці Хмельницької області

2 242,483

3

Всього за 2018 рік

1 833,402

6 781,088

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Інформація з сайту Верховної Ради України: http://rada.gov.ua/.
У 2018 році мною ініційовано та подано 13 законопроектів, з яких 3 стали законами:
-

-

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (№8159 від 19.03.2018 р.);
про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі
електричного транспорту в Україні (№8160 від 19.03.2018 р.);
про фахову передвищу освіту (№8321 від 24.04.2018 р.);
про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (№8410 від 25.05.2018 р.);
про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо прийняття Закону "Про фахову
передвищу освіту") (№8460 від 08.06.2018 р.);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення економічної
стабільності сільського населення) (№8471 від 12.06.2018 р.);
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком
легкових транспортних засобів (№8487 від 15.06.2018 р.) (став чинним актом 2611-VIII);
про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
ввезення транспортних засобів на митну територію України (№8488 від 15.06.2018 р.) (став
чинним актом 2612-VIII);
про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" (щодо забезпечення інтересів
українських селян - правовласників земельних ділянок) (№8581 від 09.07.2018 р.);
2

-

-

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо продовження дії знижених ставок
акцизного податку на вживані транспортні засоби (№9004 від 24.07.2018 р.);
про внесення змін до пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (№9102 від 19.09.2018 р.) (став
чинним актом);
про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
(щодо забезпечення працівників колгоспів справедливими пенсіями) (№9108 від 20.09.2018 р.)
про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу
готівки (№9451 від 27.12.2018 р.).

Також були внесені 3 поправки до ряду законопроектів:


про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком
легкових транспортних засобів (№8487);



про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
ввезення транспортних засобів на митну територію України (№8488);



про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів (№9260), які
були враховані при їх прийнятті та які сприяють веденню бізнеса, у т. ч. малого та середнього.

Зокрема:
- збільшено терміни подання заперечень до актів перевірки контролюючих органів з 5 робочих
днів до 10 робочих днів;
- збільшено терміни подання скарг до контролюючих органів з 10 календарних днів до 10
робочих днів;
- урегульовано питання щодо нарахування пені при виправлені помилок у податковій звітності, у
результаті чого пеня нараховується не з 1 дня недоплати податків, а з 91 дня.

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ
За 2018 рік мною було направлено 99 депутатських запитів, з яких до:
-

Кабінету Міністрів України – 18,
керівникам міністерств і відомств України – 50,
Генеральному прокурору України – 4,
місцевим органам влади і управління, які розташовані на території Хмельницької області – 26,
інші місцеві органи влади і управління – 1.

Коло питань, які порушувались у депутатських запитах, різноманітні, а саме:
1,
2,
3

Вих. №05-01/390
«18» січня 2018 р.

4

№ 221P-01/387
«18» січня 2018 р.

5

№ 222P-03/387
«18» січня 2018 р.

 Генеральному прокурору
України ЛУЦЕНКУ Ю. В.
 Міністру внутрішніх
справ АВАКОВУ А. Б.
 Голові Служби безпеки
України ГРИЦАКУ В. С.
В.о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру
Колотіліну О.К.
Міністру освіти та науки України
Гриневич Л.М.
3

Щодо вжиття дієвих заходів з
нейтралізації небезпечного хімічного
захоронення, виявлення і покарання осіб,
причетних до його створення на землях
Розсошанської сільради у Хмельницькій
області
Щодо забезпечення права учасників АТО
на виділення земельних ділянок у
власність
Щодо проведення профорієнтаційної
роботи в засобах масової інформації

6

Вих. №24-02/390 від
«07» лютого 2018 р.

7,
8

Вих. №25-02/390 від
«07» лютого 2018 р.

9

№ 231Р-03/387
«08» лютого 2018 р.

10

№ 232Р-02/387
«08» лютого 2018 р.

11

Вих. №49-03/390
«01» березня 2018 р.

12

Вих. №50-03/390
«01» березня 2018 р.

13

№ 243Р-02/387
«01» березня 2018 р.

14

№ 244Р-02/387
«01» березня 2018 р.

15

Вих. №58-03/390
«15» березня 2018 р.

16

Вих. №59-03/390
«15» березня 2018 р.

17

Вих. №252Р-03/387
«15» березня 2018 р.

18

Вих. №253Р-03/387
«15» березня 2018 р.

19

Вих. №256Р-03/387
«15» березня 2018 р.

20

Вих. №257Р-03/387
«15» березня 2018 р.

21

Вих. №74-03/390
«22» березня 2018 р.

Міністру внутрішніх справ
України АВАКОВУ А. Б.

Щодо недопущення функціонування
грального бізнесу в закладах
розповсюдження державних лотерей
 Прем’єр-міністру України Щодо реалізації проекту сучасної
системи очистки зворотних вод у смт
ГРОЙСМАНУ В. Б.
 Міністру фінансів України Віньківці Хмельницької області
ДАНИЛЮКУ О.О.
Міністру молоді та спорту
Щодо державної підтримки розвитку
України ЖДАНОВУ І.О.
спортивної молоді в регіонах та
фінансування будівництва футбольного
поля із штучним покриттям на базі
дитячо-юнацької спортивної школи смт.
Теофіполь Хмельницької області
Міністру соціальної політики
Про необхідність доопрацювання
України РЕВІ А.О.
пенсійної реформи з метою суттєвого
збільшення рівня пенсії для сільського
населення
Міністру внутрішніх справ
Щодо розслідування смерті громадянина
України АВАКОВУ А. Б.
України після катувань співробітниками
поліції у Хмельницькій області
Виконуючому обов’язки Голови З пропозицією про розгляд питань щодо
Національного банку України
врегулювання вимог касової дисципліни
Смолію Я. В.
Міністру інфраструктури
Щодо відновлення руху поїзду за
України ОМЕЛЯНУ В.В.
маршрутом Шепетівка – ІваноФранківськ – Шепетівка
Голові Хмельницької ХОДА
Щодо необхідності фінансування з
Корнійчуку О.О.
державного бюджету на 2018 рік для
капітального ремонту відрізку дороги у с.
Шекеренці Ізяславського району
Хмельницької області
Міністру фінансів України
Щодо зміни порядку проведення
ДАНИЛЮКУ О.О.
розрахунків органами Державного
казначейства
Міністру освіти і науки України
Щодо врахування особливостей сільської
ГРИНЕВИЧ Л. М.
школи та забезпечення належних умов
для навчання майбутніх першокласників
Голові Хмельницької обласної
Щодо спрямування з обласного бюджету
ради Загородному М.В.
видатків на капітальний ремонт
Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. Білогірського
району Хмельницької області
Голові Хмельницької обласної
Щодо спрямування з обласного бюджету
ради Загородному М.В.
видатків на капітальний ремонт будівлі
(термомодернізацію) Ізяславського НВК
«ЗОШ І ст. дитячий ясла-садок
комбінованого типу №6», м. Ізяслав
Хмельницької області
Прем’єр-міністру України
Щодо сприяння фермерам та
ГРОЙСМАНУ В.Б.
індивідуальним господарствам у переході
до нових стандартів виробництва молока
Начальнику Служби
Щодо необхідності виділення коштів на
автомобільних доріг у
капітальний ремонт відрізку дороги
Хмельницькій області
у с. Поляхова Теофіпольського району
Гнидюку П.І.
Хмельницької області
Міністру освіти і науки України
Щодо перегляду розрахованого розміру
ГРИНЕВИЧ Л. М.
освітньої субвенції
4

22,
23

Вих. №75-03/390
«22» березня 2018 р.

24,
25

Вих. №94-04/390
«05» квітня 2018 р.

26

Вих. №95-04/390
«05» квітня 2018 р.

27

Вих. №261Р-04/387
«05» квітня 2018 р.

28

Вих. №101-04/390
«19» квітня 2018 р.

29

Вих. №102-04/390
«19» квітня 2018 р.

30

Вих. №270Р-04/387
«19» квітня 2018 р.

31,
32

Вих. №120-05/390
від «16» травня
2018 р.

33,
34,
35

Вих. №121-05/390
«16» травня 2018 р.

36

№ 279Р-05/387
«17» травня 2018 р.

37

№ 278Р-05/387
«18» травня 2018 р.

 Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В. Б.
 Міністру соціальної
політики України
РЕВІ А.О.
 Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В. Б.
 В.о. міністра охорони
здоров’я України
СУПРУН У. Н.
Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В. Б.

Щодо захисту майнового права
пенсіонерів з числа співробітників
органів внутрішніх справ, гарантованого
ч. 3 ст. 63 Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб»
Щодо недопущення закриття ФАПів у
сільській місцевості

Щодо компенсаційного механізму для
місцевих бюджетів у разі відміни пайової
участі
Міністру культури України
Щодо сприяння в участі Київського
Нищуку Є.М.
хорового ансамблю "Кантус" в
Охридському хоровому фестивалі
Прем’єр-міністру України
Щодо будівництва надземного
ГРОЙСМАНУ В. Б.
пішохідного шляхопроводу через
залізничні колії в смт. Дунаївці
Дунаєвецького району Хмельницької
області
Прем’єр-міністру України
Щодо перерахунку пенсій державним
ГРОЙСМАНУ В. Б.
службовцям, працівникам органів
місцевого самоврядування
Голові Хмельницької ОДА
Щодо виділення коштів на
Корнійчуку О.О.
реконструкцію каналізаційних очисних
споруд та каналізаційної насосної станції
в м. Ізяслав Ізяславського району
Хмельницької області
Щодо критичної ситуації, яка склалася з
 Міністру освіти і науки
України ГРИНЕВИЧ Л.М. функціонуванням ВНЗ І-ІІ рівнів
 Міністру фінансів України акредитації (коледжів та технікумів)
ДАНИЛЮКУ О.О.
 Прем’єр-міністру України Щодо критичної ситуації із
забезпеченням населення Хмельницької
ГРОЙСМАНУ В. Б.
області скрапленим (у балонах) газом
 Першому віце-прем’єрміністру України Міністру економічного
розвитку і торгівлі
України КУБІВУ С. І.
 Міністру енергетики та
вугільної промисловості
України НАСАЛИКУ І. С.
Прем’єр-міністру України
Щодо необхідності зміни критеріїв
ГРОЙСМАНУ В. Б.
розподілу звернень залежно від стану
пацієнта на екстрені та неекстрені та
внесення відповідних змін до Постанови
Кабінету Міністрів України від 21
листопада 2012 року № 1119
Міністру юстиції України
Про призупинення дії Постанови
Петренку П.Д.
НКРЕКП № 2494 від 30 вересня 2015
року "Про затвердження Кодексу
газорозподільних систем" в частині
зобов’язань споживачів газу
5

38,
39

Вих. №125-05/390
«23» травня 2018 р.

40

Вих. №126-05/390
«23» травня 2018 р.

41,
42

№ 289Р-05/387
«24» травня 2018 р.

43

Вих. №130-06/390
«06» червня 2018 р.

44

Вих. №131-06/390
«07» червня 2018 р.

45,
46

№ 293Р-06/387
"07" червня 2018 р.

47

№ 294Р-06/387
"07" червня 2018 р.

48,
49

Вих. №139-06/390
«16» червня 2018 р.

50

№ 300Р-06/387
«21» червня 2018 р.

51,
52

Вих. №141-07/390
«03» липня 2018 р.

встановлювати засоби дистанційного
обліку за свій рахунок
 Прем’єр-міністру України Щодо захисту прав громадян на розумні
строки кримінального провадження та
ГРОЙСМАНУ В.Б.
 Міністру юстиції України судового розгляду шляхом оптимізації
строків проведення судових експертиз
ПЕТРЕНКУ П.Д.
Віце-прем'єр-міністру України – Щодо змін адміністративноМіністру регіонального розвитку, територіального устрою Хмельницької
будівництва та житловообласті
комунального господарства
України ЗУБКУ Г. Г.
Щодо перевірки фактів отруєння
 В.о. Голови
відходами виробництва ТОВ «Комплекс
Державної екологічної
Агромарс» «торгівельна марка
інспекції України
«Гаврилівські курчата»)
Яковлєву І.О.
 Голові Державної служби прилеглих земель, води і повітря, а також
порушення ним встановлених санітарноУкраїни з питань
гігієнічних норм на території
безпечності харчових
продуктів та захисту прав Вишгородського району Київської
області
споживачів Лапі В.І.
В. о. голови правління
Щодо встановлення (відновлення) меж
ПАТ «Укрзалізниця»
земельної ділянки в межах смт Дунаївці
Кравцову Є.П.
Дунаєвецького району Хмельницької
області
Голові Національної комісії, що
Щодо досягнення справедливого балансу
здійснює державне регулювання інтересів споживачів, суб’єктів
у сферах енергетики та
господарювання і держави в процесі
комунальних послуг
облаштування комерційних вузлів обліку
КРИВЕНКО О.О.
природного газу засобами дистанційної
передачі даних
Щодо екологічної проблеми, що виникла
 Міністру екології та
внаслідок викидів із очисних споруд до
природних ресурсів
річки Случ
України Семераку О.М.
 Красилівському міському
голові Островській Н.В.
Міністру освіти та науки України Про необхідність забезпечення перших
ГРИНЕВИЧ Л.М.
класів нового 2018-2019 навчального
року необхідним устаткуванням для
старту проекту "Нової української
школи"
Щодо відновлення залізничного
 Міністру інфраструктури
пасажирського сполучення зі станції
України ОМЕЛЯНУ В.В.
«Вікторія» м. Городок Хмельницької
 В.о. голови правління
області
ПАТ «Українська
залізниця»
КРАВЦОВУ Є.П.
Житомирському міському голові Щодо захисту права Відкритого
Сухомліну С. І.
міжнародного університету розвитку
людини «Україна» на переважне право на
укладення договорів оренди навчальних
корпусів і недопущення закриття
підрозділу університету в м. Житомирі
 Міністру молоді та спорту Щодо усунення передумов, які
загрожують розвиткові дитячого спорту
України ЖДАНОВУ І.О.
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 В.о. Міністра охорони
здоров'я України
СУПРУН У.Н.
 Міністру освіти та науки
України ГРИНЕВИЧ Л.М.
 Директору Департаменту
освіти і науки
Хмельницької ОДА
Фасолі О.І.
 Хмельницькому міському
голові Симчишину О.С.
В.о. начальника Управління
Державної архітектурнобудівельної інспекції у
Хмельницькій області
Крюковій Л.В.
Міністру освіти і науки України
ГРИНЕВИЧ Л. М.

53,
54,
55

№ 304Р-07/387 «05»
липня 2018 р.

56

№ 307Р-07/387
«05»липня 2018 р.

57

Вих. №162-09/390
«06» вересня 2018 р.

58,
59

Вих. №163-09/390
«06» вересня 2018 р.

60

№ 310Р-09/387
«06» вересня 2018 р.

 Міністру освіти і
науки України
ГРИНЕВИЧ Л. М.
 Міністру юстиції України
ПЕТРЕНКУ П. Д.
Генеральному прокурору
України Луценку Ю.В.

61

№ 311Р-09/387
«06» вересня 2018 р.

В.о. Міністра охорони здоров’я
України СУПРУН У.Н.

62

Вих. №174-09/390
«18» вересня 2018 р.

Міністру оборони України
ПОЛТОРАКУ С. Т.

63,
64

Вих. №175-09/390
«18» вересня 2018 р.

65

Вих. №187-10/390
«04» жовтня 2018 р.

 Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В.Б.
 Голові Державної
казначейської служби
України СЛЮЗ Т.Я.
Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В. Б.

7

Щодо захисту житлових прав мешканців
гуртожитку по вул. Тернопільській, 40,
м. Хмельницького

Про проведення об’єктивної перевірки
ходу виконаних робіт по будівництву
Теофіпольського районного будинку
культури
Щодо освітньої субвенції для виплати
заробітної плати педагогічним
працівникам закладів загальної середньої
освіти Чемеровецької ОТГ Хмельницької
області
Щодо необхідності реагування на
виникнення соціальної напруги через
відмову у реєстрації Городоцького ліцею
№3 з польською мовою навчання
Щодо погашення заборгованості за здане
молоко сільськогосподарським
виробничим кооперативом "Перший
національно-виробничий кооператив"
перед селянами Хмельницької області
Щодо необхідності створення
допоміжної базової станції екстреної
швидкої допомоги на базі діючої
Великозозулинецької амбулаторії
загальної практики сімейної медицини
Красилівського району Хмельницької
області
Щодо створення та будівництва
спортивно-реабілітаційного комплексу на
території Старокостянтинівського
військового шпиталю у Хмельницькій
області
Щодо забезпечення права громадян на
доступ до правосуддя шляхом внесення
доповнень до Постанови Кабінету
Міністрів України від 3.08.2011 року
№845
Щодо недопущення руйнування
автомобільних доріг та створення умов
для розвиту вантажних автоперевезень
шляхом затвердження методики
розрахунку тарифів за видами
автомобільних перевезень

66

Вих. №188-10/390
«04» жовтня 2018 р.

В. о. Міністра фінансів України
МАРКАРОВІЙ О. С.

Щодо фонду оплати праці для державних
службовців

67,
68

Вих. №332Р-10/387
«04» жовтня 2018 р.

69

Вих. №201-10/390
«18» жовтня 2018 р.

70

Вих. №202-10/390
«18» жовтня 2018 р.

Щодо вжиття заходів по припиненню
незаконних дій, які ставлять під загрозу
роботу державного підприємства
"Нігинський кар’єр"
Щодо збереження станції Лісоводи у
Городоцькому районі Хмельницької
області
Щодо пенсій колишнім
військовослужбовцям

71

Вих. №336-10/390
«18» жовтня 2018 р.

 Генеральному прокурору
України Луценку Ю.В.
 Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В. Б.
В. о. голови правління
ПАТ «Укрзалізниця»
Кравцову Є. П.
Міністру соціальної політики
України
РЕВІ А. О.
Голові Хмельницької обласної
ради Загородному М.В.

72

Вих. №337-10/390
«18» жовтня 2018 р.

Голові Хмельницької обласної
ради Загородному М.В.

73,
74

Вих. №213-11/390
«07» листопада
2018 р.

75

Вих. №214-11/390
«07» листопада 2018
р.
№ 338-11/387
від «08» листопада
2018 р.

 Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В. Б.
 Генеральному директору
ПАТ «Укрпошта»
Смілянському І. Ю.
В. о. Міністра фінансів України
МАРКАРОВІЙ О. С.

76

77,
78

№ 339-11/387
від «08» листопада
2018 р.

79

Вих. №229-11/390
«22» листопада
2018 р.

80

Вих. №230-11/390
«22» листопада
2018 р.

81,
82

Вих. №240-12/390
«06» грудня 2018 р.

Теофіпольська районна державна
адміністрація Хмельницької
області
 Заступнику Голови
Державного агентства
лісових ресурсів України
Бондару В.Н.
 Прокурору Хмельницької
області Синишину О.Р.
В. о. Міністра охорони здоров’я
України СУПРУН У.Н.

Щодо передбачення коштів в обласному
бюджеті на 2019 рік на реалізацію
проекту "Реконструкція очисних споруд
№1 в м. Красилів Хмельницької області"
Щодо передбачення коштів в обласному
бюджеті на 2019 рік на завершення
другої черги добудови Теофіпольського
районного будинку культури у
Хмельницькій області
Щодо недопущення перебоїв з
отриманням пенсій жителями сільської
місцевості через установи «Укрпошти»

Щодо замороження фонду оплати праці
для державних службовців на рівні
2018 р.
Щодо вжиття заходів, спрямованих на
вирішення проблеми незадовільного
стану доріг в Теофіпольському районі
Хмельницької області
Щодо перевірки законності масової
вирубки лісів в Теофіпольському районі
Хмельницької області

Щодо необхідності невідкладного
реагування на загрозливе зростання
захворюваності на менінгіт у
Хмельницькій області
В. о. Міністра фінансів України
Щодо фінансування заходів соціальноМАРКАРОВІЙ О. С.
економічної компенсації ризику
населення, що проживає в зоні
спостереження Відокремленого
підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП
«НАЕК «Енергоатом»
 Міністру фінансів України Щодо виділення коштів з Державного
бюджету на реалізацію проектів з
МАРКАРОВІЙ О. С.
енергозбереження у смт Віньківці
 Голові Хмельницької
Хмельницької області
обласної державної
адміністрації
8

83

№ 340-11/387
«22» листопада
2018 р.

84,
85

№ 341-11/387
«22» листопада
2018 р.

86,
87

№388/101
"04" грудня 2018 р.

88,
89

№388/100
"04" грудня 2018 р.

90,
91

Вих. №241-12/390
«06» грудня 2018 р.

92

№ 342-12/387
06 грудня 2018 р.

93,
94

№ 343-12/387
06 грудня 2018 р.

95,
96

Вих. №248-12/390
«20» грудня 2018 р.

Лозовому В.М.
Голові Хмельницької обласної
державної адміністрації
Лозовому В.М.
 Голові Хмельницької
обласної державної
адміністрації
Лозовому В.М.
 Голові Хмельницької
обласної ради
Загородному М.В.
 Голові Хмельницької
обласної державної
адміністрації
Лозовому В.М.
 Голові Хмельницької
обласної ради
Загородньому М. В.

 Голові Хмельницької
обласної державної
адміністрації
Лозовому В.М.
 Голові Хмельницької
обласної ради
Загородньому М. В.
 Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В. Б.
 Міністру соціальної
політики України
РЕВІ А. О.
Директору Департаменту
охорони здоров’я
Хмельницької ОДА
Цуглевичу Я.М.

 Віце-прем’єр-міністру
України - Міністру
регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ
України ЗУБКУ Г.Г.
 Голові Хмельницької
ОДА Лозовому В.М.
 Міністру внутрішніх
справ України
АВАКОВУ А.Б.
 Генеральному прокурору
9

Щодо передбачення коштів в обласному
бюджеті на 2019 рік на завершення
другої черги добудови Теофіпольського
районного будинку культури у
Хмельницькій області
Щодо передбачення коштів в обласному
бюджеті на 2019 рік на будівництво
водогонів в населених пунктах
Ізяславського району Хмельницької
області

Щодо передбачення коштів в обласному
бюджеті на 2019 рік на реалізацію
проекту «Реконструкція водопровідних
мереж по вулицям Пушкіна,
Привокзальна, Лесі Українки,
Н.С.Говорун, Академіка Герасимчука,
Ходякова в м. Полонне та по ділянці
Понінківського водопроводу (на
території м. Полонне) Хмельницької
області
Щодо передбачення коштів в обласному
бюджеті на 2019 рік на завершення
будівництва дитячого відділення на 60
ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів
на добу Шепетівської ЦРЛ

Щодо загроз системних порушень прав
людини, закладених у положеннях
постанови Кабінету Міністрів України
від 22.08.2018 року № 649 «Про
затвердження Порядку погашення
заборгованості з пенсійних виплат за
рішеннями суду»
Щодо необхідності створення
допоміжної базової станції екстреної
медичної допомоги на базі діючої
Великозозулинецької амбулаторії
загальної практики сімейної медицини
Красилівського району Хмельницької
області
Щодо сприяння в реалізації проекту
капітального ремонту Заслучненського
ліцею ім. О. Іщука по вул. Шкільній, 1 в
с. Заслучне Красилівського району
Хмельницької області

Щодо результатів розслідування факту
нелегального захоронення шкідливих
речовин на землях с. Розсоша
Хмельницького району

97,
98

№ 344-12/387
«20» грудня 2018 р.

99

№ 345Р-12/387
«20» грудня 2018 р.

України ЛУЦЕНКУ Ю.В.
 Голові Хмельницької
обласної державної
адміністрації
Лозовому В.М.
 Начальнику Головного
управління
Держгеокадастру у
Хмельницькій області
Василенку В.М.
Начальнику Головного
управління Національної поліції
в Хмельницькій області
Віконському В.В.

Щодо вирішення проблеми, що склалась
з узаконенням кладовища в смт.
Теофіполь Хмельницької області.

Щодо погашення заборгованості за здане
молоко сільськогосподарським
виробничим кооперативом "Перший
національно-виробничий кооператив"
перед селянами Хмельницької області

Робота у Комітеті ВРУ з питань податкової і митної політики
Інформація з сайту Комітету http://kompmp.rada.gov.ua/.
Як Голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету Верховної Ради
України з питань податкової та митної політики ініціював та активно сприяв результативному
проходженню законодавчих ініціатив щодо Законів України.
Одним з головних моїх завдань на сьогоднішній день залишається правильна, професійна і чітка
законотворча робота. Тому постійно беру участь у роботі над підготовкою та обговоренням
законопроектів на засіданнях Комітету з питань податкової та митної політики, а також у робочих
групах з важливих податкових і митних проблем.

РОБОТА В ОКРУЗІ
Інформація з персонального сайту і сайту ПП «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ»: https://gerega.org.ua/,
https://www.spravy.org.ua/
1. Загальна кількість звернень громадян (письмових): 813
м. Городок: письмових – 117.
м. Дунаївці: письмових – 96.
смт Чемерівці: письмових – 389.
смт Ярмолинці: письмових – 81.
м. Хмельницький: письмових – 130.
Усних: 1313
2. Депутатські звернення
Основні питання:
- аграрної політики та земельних відносин,
- охорони здоров'я, сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму,
- будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства,
- бюджету,
- державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, децентралізації,
- екологічної політики, природокористування;
- економічної політики, підприємництва,
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законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності,
запобігання і протидії корупції,
інформатизації та зв'язку,
культури і духовності, науки і освіти,
податкової та митної політики,
прав людини, правової політики та правосуддя,
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю,
банківської діяльності,
матеріальної допомоги та інші.

Адресати звернень:
- Адміністрація Президента України;
- Кабінет Міністрів України;
- Генеральна прокуратура України;
- керівники міністерств і відомств України, посольства і консульства;
- місцеві органи влади і управління: Переяслав-Хмельницькому, Кам’янець-Подільському,
Мелітопольському, Славутському, Хотинському, Івано-Франківському та Київському міським
головам, головам Хмельницької обласної державної адміністрації та Мукачівської районної
державної адміністрації; Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА, Комісії з питань
освіти, культури, роботи з молоддю, фізкультури та спорту, соціального захисту населення та
охорони здоров’я Переяслав-Хмельницької міської ради; Управлінню соціального захисту
населення Дунаєвецької райдержадміністрації; Відділу освіти, молоді та спорту Новоушицької
селищної ради;
- Комітети Верховної Ради України,
- заклади охорони здоров’я: Національному інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.
Шалімова, НДСЛ «Охматдит», ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова»
НАМН України, Національному інституту раку, Комунальному некомерційному підприємству
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», ДУ «Головне бюро судово-медичної
експертизи Міністерства охорони здоров’я України».
Попереду ще багато роботи. День за днем і крок за кроком ми змінюємо райони, міста, села і нашу
країну на краще.
І це все – наші спільні досягнення. Дякую Вам за довіру!
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