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ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Зміцнення та розвиток України напряму залежать від дій, котрі ми разом з вами будемо втілювати в життя. 

Від усіх разом та кожного окремо залежить наше сьогодення та майбутнє, в першу чергу, наших дітей. На 
жаль, не всі, хто мають хоч якийсь вплив на ситуацію в державі, розуміють необхідність змін, яких сьогодні 
потребує наше суспільство. Низькі заробітні плати та високі тарифи, знищення медичних закладів та продаж 
підприємств іноземцям, закриття шкіл та підвищення пенсійного віку – це ті теми, що найбільше непокоять 
кожного небайдужого громадянина України. Ці проблеми можливо вирішити, якщо об’єднати абсолютно усі 
сили. 

Наша команда політичної партії «За конкретні справи» вже неодноразово виправдовувала вашу довіру. По-
при досить юний вік (трохи більше, ніж півтора року роботи), ви, мешканці Хмельниччини, переконалися, що 
працювати прийшли люди, котрі не кидають слів на вітер. Ми, разом з вами, щоденно докладаємо максимум 
зусиль, аби змінити на краще рівень життя кожного подолянина, а подекуди й українця. Саме представники 
нашої політичної сили щодня стоять на захисті прав громадян. І я запевняю вас – ми не зупинимося! Адже 
лише наполегливою працею, на досвіді перемог та поразок можливо досягнути результату, потрібного кожно-
му громадянину!

У 2015 році, завдяки вашому вибору, представники політичної сили «За конкретні справи» стали депутатами 
обласної, районних, міських, сільських та селищних рад. З усіх сил вони намагаються виправдати вашу довіру, 
разом з вами вирішують усі проблемні питання, радіють перемогам та вчаться на поразках. За досить короткий 
час роботи зроблено чимало, попереду – ще більше. І наші результати, плани та амбіції – це те, чим ми можемо 
пишатися!  Політична   партія   «За  конкретні  справи»   –   це   команда   однодумців,   які   не   ховаються   за

популістськими гаслами та порожніми обіцянками, це люди, які щоденно доводять своїми справами любов до рідної землі та України.
З повагою,

народний депутат України
Олександр Герега

Парламентська і комітетська робота 
За період VIII скликання Верховної Ради України

  Народний депутат України Олександр Герега працює в Комітеті Вер-
ховної Ради України з питань податкової та митної політики. Більшість 
законопроектів, поданих і зареєстрованих у Верховній Раді України, сто-
сувалися саме сфери відання цього Комітету, в якому сьогодні на розгляді 
перебуває 602 законопроекти.
  Особисто парламентар вніс 41 законопроект. За VIII скликання (з жовтня 
2014 р.) народний обранець направив до державних установ, інших ін-
станцій 884 депутатських звернення.
  Всього подано 48 депутатських запитів, з яких було вирішено або дано 
рух для вирішення порушених у них питань – 44.

Робота в окрузі

            

   Важливим є і той факт, що на 192-
му виборчому окрузі вже понад 4 
роки постійно працюють приймаль-
ні народного обранця. Щоденно 
саме туди звертаються громадяни з 
проханнями, ініціативами та поба-
жаннями. Самі ж  працівники прий-

малень є невід’ємною складовою 
постійного спілкування виборців з 
депутатом Верховної Ради. Завдя-
ки тісному діалогу та співпраці з 
кожним мешканцем Хмельниччини 
команда політичної партії «За кон-
кретні справи» та її лідер - народний 

депутат України Олександр Гере-
га оперативно та конструктивно 
підходять до вирішення кожної 
проблеми, надають матеріальну 
й консультативну допомогу у різ-
них сферах. Відтак, вирішення 
найгостріших проблем мешкан-
ців Поділля шукають і представ-
ники місцевих органів влади, і 
депутати Верховної Ради Украї-
ни, що значно прискорює очіку-
ваний результат. 
  Наполегливість народних депу-
татів України Олександра Гереги 
та Андрія Шиньковича неабияк 
полегшила життя мешканців гур-
тожитків не лише Хмельниччи-
ни, а й усієї України.

 5 квітня 2017 року Верховна 
Рада України ухвалила законо-
проект №1076, згідно з яким ті, 
хто проживає та зареєстро-
ваний у гуртожитках понад 
5 років, мають право прива-
тизувати помешкання - а це 
більше півмільйона українців. 
Також лідери політичної партії 
«За конкретні справи» внесли 
законодавчу ініціативу про змі-
ни у Регламенті Верховної Ради 
(щодо підвищення ефективності 
роботи Верховної Ради України 
у зв’язку з проведенням антите-
рористичної операції). Загалом, 
не лише на рівні Парламенту має 
досягнення команда Олександра 
Гереги - чимало змін відбулося і 
на місцевих рівнях. 

Народний депутат України Олександр Герега звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з листом-пропозицією щодо виділен-
ня додаткових коштів для соціальних об’єктів 192-го виборчого округу.

До потрібної справи долучилась і команда політичної партії «За конкретні справи», попередньо проаналізувавши з органами місцевого самовря-
дування, які об’єкти Городоцького, Дунаєвецького, Чемеровецького та Ярмолинецького районів - у пріоритеті фінансування. Відтак, Уряд, погодив-
ши пропозицію народного обранця, підписав відповідну постанову стосовно виділення 10 мільйонів гривень на розвиток та вирішення нагальних 
місцевих проблем територій. 

«Субвенція піде в основному на ті об’єкти, що найбільш необхідні громаді. Кошти спрямуються на реконструкцію, капітальні ремонти різних 
закладів, бо це важливо для сільського населення, щоб дітям було де проводити дозвілля. Ресурси передбачені і на ремонт відділень лікарень, і примі-
щень шкіл, і вуличного освітлення та інше. Моя філософія роботи в окрузі досить проста – жоден район не залишиться без коштів із держбюдже-
ту, а такими невеликими частинами грошей ми зможемо зробити низку ремонтів соціальних будівель чи придбати необхідне обладнання у лікарні і 
школи», – прокоментував народний депутат України Олександр Герега. 

Звертається Олександр Володимирович і до органів місцевого самоврядування з проханням не затягувати із виготовленням проектно-кошторисної 
документації та не забувати користуватися системою «Prozorro», щоб жодна копійка не повернулася до держказни, а була вчасно освоєна. 

Окрім вуличного освітлення, будівництва водозабірних свердловин, ремонтів спортивних залів та стадіонів, є також і будівництво лікувального 
корпусу на 120 ліжок у Городку, капітальний ремонт даху Красноставського та Чемеровецького дошкільних навчальних закладів та ремонт Ярмоли-
нецького НВК.

10 мільйонів гривень залучено для об’єктів соціального значення
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Були обрані, щоб працювати! 

Взаємодія з представниками влади різних рівнів заради результату

Обраний у 2015 році депутатом 
Хмельницької обласної ради від 
політичної партії «За конкретні спра-
ви» Вадим Миколайович Лозовий все 
частіше працює не лише на території 
свого виборчого округу, а й за його ме-
жами. 
«Ми не можемо ділити Хмельниччи-

ну на округи, адже прийшли працюва-
ти   заради   всіх   мешканців   області. 
Співпраця з людьми, керівниками 
установ та представниками влади – 
ключовий фактор у роботі нашої ко-
манди. Адже ті, хто на місцях, більше 
орієнтуються у проблемах населено-
го пункту чи району. А порадившись, 
спільно ми можемо прийняти рішення, 
спланувати дії для вирішення гострих 
питань, тим самим допоможемо не 
одному подолянину», – говорить голо-
ва депутатської фракції «За конкретні 
справи» у Хмельницькій обласній раді 
Вадим Лозовий. 
У сьогоднішніх умовах проведення 

адміністративно-територіальної ре-
форми люди потребують консульта-
тивної співпраці, пошуків додаткового 
фінансування та реалізації проектів 
регіонального розвитку. Ці питання 
завжди тримає на контролі Вадим Ми-
колайович Лозовий - про це свідчать 
постійні зустрічі з головами ОТГ: Ле-

тичівської - Ігорем Івановичем Тисяч-
ним та Меджибізької - Михайлом Ана-
толійовичем Демків. 
«Децентралізація – це щось нове 

для українців. Це зовсім інший рівень 
влади для тих, хто очолює новоство-
рені громади. Тому ми намагаємося 
підтримувати цих, так би мовити, 
першопрохідців. Підтримуємо їхні рі-
шення, розглядаємо практичні кроки 
для розвитку громад. Ми не можемо 
залишити голів і депутатські корпуси 
сам на сам із нововведеннями та про-
блемами, навпаки – зобов’язані бути їм 
надійними помічниками. Лише у такий 
спосіб співпраці можливо досягнути 
змін і якомога більше наблизити владу 
до людей, а саме це і є головним завдан-
ням реформи», – підкреслює Вадим 
Миколайович.
Немало уваги приділяється й медич-

ній галузі, яка перебуває у критичному 
стані, особливо у сільській місцевості. 
Усе це через недостатнє фінансування, 
занедбані приміщення, відсутність су-
часного обладнання і невідповідність 
умов роботи персоналу та перебуван-
ня пацієнтів. Про наболіле розповів 
Вадиму Лозовому головний лікар 
Летичівської ЦРЛ Віктор Вікторович 
Зьомко: 
«Ми маємо одну операційну та реані-

мацію, де зроблено відповідний ремонт 
та діє необхідне обладнання. Але час 
не стоїть на  місці  – сучасне устат-
кування прогресує, і ми теж потребує-
мо його, якщо хочемо надавати якісні 
послуги населенню. Катастрофічно 
потребує реконструкції все приміщен-
ня, адже це медична установа, тут не 
лише працюють люди, а й лікуються 
хворі. І як можна не бити на сполох, 
коли палати не бачили нормального ре-
монту не один десяток років?».

Депутат обласної ради пообіцяв не 
залишитися осторонь проблем медза-
кладу:

«Фінансування медичної галузі - це 
наш обов’язок. Вже на найближчій 
сесії обласної ради я особисто підніма-
тиму питання виділення коштів для 
ремонту приміщення та придбання не-
обхідної техніки у центральну лікарню 
Летичева. Думаю, що не лише колеги 
нашої політичної сили «За конкретні 
справи», а й інші обов’язково підтри-
мають таку вкрай важливу справу».

Прикладом підтримки лікувальних 
закладів стала робота команди «За кон-
кретні справи» у с. Новокостянтинів 
Летичівського району. Тут було вирі-
шено приміщення колишньої бібліо-
теки реконструювати під амбулаторію 
загальної практики сімейної медици-

ни, а також стоматологічний кабінет. 
Аби досягнути необхідних змін і та-
ким чином подарувати мешканцям 
можливість мати відповідний доступ 
до лікарів, потрібне чимале грошове 
забезпечення. Завдяки ініціативі Вади-
ма Лозового та за сприяння народного 
депутата Андрія Шиньковича для ре-
конструкції вже спрямовано 135 тисяч 
гривень з державного бюджету. 

«Важко передати словами ті емоції, 
коли приносиш людям гарну звістку. І 
хоча ці кошти – це лише частина з не-
обхідних, однак ми зуміли дати справі 
рух. Приємно, що звернення людей під-
тримали і засновники нашої політич-
ної сили народні депутати України 
Олександр Герега та Андрій Шинько-
вич. Я запевняю, що і надалі слідкува-
тимемо за ремонтом амбулаторії у 
Новокостянтинові», – підкреслив під 
час чергової зустрічі Вадим Лозовий.

 Це далеко не весь перелік зроблено-
го, ще більше - заплановано. Зокрема, 
пообіцяв депутат облради розібратися з 
проблемою ремонту шляху міжнарод-
ного значення Стрий-Тернопіль-Кіро-
воград-Знам’янка. Відповідний запит 
було підтримано на минулому засідан-
ні депутатського корпусу Хмельниць-
кої обласної ради у липні 2017 року.    

Творимо Музей воїнів АТО
Про історію давніх часів дба-

ють на Старокостянтинівщині. 
Доказом цього є підтримка та ре-
ставрація історичних пам’яток, 
створення скверів та проведення 
фольклорних фестивалів. До кож-
ної важливої події мешканців Ста-
рокостянтинівського району долу-
чаються представники політичної 
партії «За конкретні справи». Не 
забувають і про історію сього-
дення. Відтак, разом із мешкан-

цями Старокостянтинова депутат 
Хмельницької обласної ради від 
політичної партії «За конкрет-
ні справи» Вадим Лозовий вже 
декілька місяців працює над об-
лаштуванням Музею учасників 
АТО. Насамперед придбали усі 
необхідні будівельні матеріали - і 
вже за недовгий проміжок часу 
забуте приміщення набуло нового 
вигляду. 

«Подвиг, який сьогодні вер-

шать наші військовослужбовці 
на Сході України, вартий уваги не 
лише сьогоднішнього покоління, а 
й майбутніх поколінь. Ми маємо 
передати нащадкам історію про 
кожного українського героя. Тож 
ініціатива створити музей у Ста-
рокостянтинові повинна бути 
втілена в життя. Ми вже працю-
ємо над цим, чимало зроблено, ще 
більше - попереду», – зазначає Ва-
дим Миколайович Лозовий.

Вадим Лозовий – голова фракції політичної партії «За конкретні справи» у Хмельницькій обласній раді. Бу-
дучи обраним вперше, з самого початку активно працює як з колегами у фракції, так і з представниками інших 
політичних сил.

«Немає значення, інтереси якої партії підтримує той чи інший депутат. Ми всі маємо бути зацікавлені в ре-
зультаті нашої роботи. А саме цього від нас чекають люди. Тому я, як і наш лідер - народний депутат України 
Олександр Герега, в першу чергу - за конструктивний діалог, за те, щоб разом вирішувати найгостріші питан-
ня і таким чином розбудовувати Хмельниччину, покращуючи умови проживання кожного», – підкреслює свою 
позицію Вадим Миколайович. 

Як голова постійної комісії Хмельницької обласної ради з питань економічного розвитку, промисловості, під-
приємництва, енергетики, транспорту та зв’язку – насамперед намагається розглядати проблематику, особисто 
відвідуючи об’єкти та спілкуючись із людьми. 

«Кожна громада, район, місто – це індивідуальна територія з певними особливостями. Тому, перш ніж гово-
рити про розвиток, потрібно досліджувати суть питання, його тонкощі, і саме люди, які проживають на тій 
території, можуть і мають долучатися до вирішення питань», – говорить Вадим Лозовий. 

Чимало актуальних питань області підіймали представники партії «За конкретні справи» у стінах обласної 
ради, на засіданнях комітетів та комісій. Чимало мають і здобутків, і планів на майбутнє. Адже переконані – нас 
обирали з надією на зміни, і ми зробимо все можливе, аби вкотре виправдати довіру.
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Мешканці Підлісного Мукарова матимуть водогін

Дитинство – один із найголовніших 
періодів формування особистості, тож від 
того, в яких умовах навчається, відпочиває 
та зростає дитина, залежить чимало. 

Все частіше керівники навчальних за-
кладів Дунаєвецького району почали 
нарікати на відсутність відповідних май-
данчиків, де б діти активно проводили час 
на свіжому повітрі. Вирішили допомоги 
шукати     у     небайдужих.     Прийшли    з 
проблемою на прийом до депутата Хмель-
ницької обласної ради від політичної партії 
«За конкретні справи» Уляни Ткаченко. 
Розповіли ситуацію та просили сприяти у 
вирішенні. 

«Це далеко не один випадок, коли наріка-
ють на відсутність чи невідповідність 
дитячих майданчиків. Ми проаналізували 
ситуацію на території всього Дунаєвець-
кого району та, дійсно, переконалися, 
що дитячих розваг не вистачає.  Тож 
вирішили змінити ситуацію на краще», – 
розповідає депутат Хмельницької облас-
ної ради від політичної партії «За конкрет-
ні справи» Уляна Юріївна Ткаченко.

Співпрацюючи з органами державної 
влади усіх рівнів, вдалося залучити додат-
кові кошти на придбання дев’яти сучасних 

спортивно-ігрових комплексів.
«Те, що комфортні умови у школах чи 

дитячих садках потребують чимало-
го фінансування – ні для кого не секрет. 
Щороку потреби змінюються, щось ви-
ходить з ладу, щось необхідно замінити, 
тож кошти потрібні завжди. Для нашо-
го лідера, народного депутата України 
Олександра Гереги (як і для всієї команди 
«За конкретні справи» в цілому), діти - це 
пріоритет. Відтак, порадившись із голо-
вою Дунаєвецької селищної ОТГ, вирішили 
до початку навчального року владнати 
проблеми», – пригадує Уляна Юріївна.

Із місцевого бюджету для закупівлі по-
трібного інвентарю виділили 20 500 грн., 
ще 197 000 грн. було залучено з державно-
го фонду на соціально-економічні об’єкти. 
Тут вкотре на допомогу прийшли депутат-
ські запити та звернення народних депу-
татів Олександра Гереги та Андрія Шинь-
ковича. 

«Це вже далеко не перший випадок, коли 
з державного бюджету вдається залучи-
ти додаткові кошти на потреби населен-
ня. І це важливо, адже коли на всіх рівнях 
влади є небайдужі люди, налаштовані на 
єдиний результат, то вирішення проблем 
стає оперативним та якісним», – зазна-
чає голова Дунаєвецької селищної ОТГ 
Антон Петрович Камінський.

До першого вересня у дев’яти навчаль-
них закладах вихованці отримають сучас-
ні дитячі майданчики, а отже, проведений 
час на вулиці буде корисним та цікавим 
для школярів.      

Усе для щасливого дитинства

На Хмельниччині утворено ще 7 територіальних громад
Адміністративно-територіальна реформа – це зміни, до яких більшість населення ставиться скептично, а часом і з острахом. У 2015 році мало хто 

вирішував ризикувати та об’єднуватись, експериментувати та досягати результатів. Але, проаналізувавши роботу тих, хто вже другий рік працює за 
новою системою влади, охочих відчути на собі всі сторони децентралізації стає все більше. Не так давно на Хмельниччині утворено ще 7 об´єднаних 
територіальних громад. Серед них: Городоцька міська ОТГ, Слобідсько-Кульчієвецька (Кам’янець-Подільський район), Антонінська селищна ОТГ 
(Красилівський район), Красилівська міська ОТГ, Олешинська сільська ОТГ (Хмельницький район), Солобковецька сільська ОТГ та Грицівська ОТГ 
(Шепетівський район).

Молодь Хмельниччини - особлива 
Ще однією яскравою постаттю політичної партії «За конкретні справи» є Ткаченко Уляна Юріївна. З початком роботи 

Олександра Гереги як народного депутата саме вона найбільше працювала з молоддю – а це й різноманітні спортивні, 
творчі проекти, подорожі та фестивалі. Навіть після обрання депутатом Хмельницької обласної ради Уляна Юріївна не 
залишила цього напрямку діяльності. 

«Насправді, мені найприємніше працювати з дітьми - саме від них, як не дивно, можна багато чого навчитися, насам-
перед - любити життя та бачити прекрасне у дрібницях. Саме для них ми сьогодні працюємо на розвиток Хмельниччини 
та України, до них маємо прислухатися, радитися з ними. Багато що залежить від виховання підростаючого поколін-
ня. У сучасному світі технологій діти часто сидять годинами за комп’ютерними іграми і все менше часу приділяють 
спорту, навчанню та розвитку. Тому ми й намагаємося для них створювати щось нове, спонукати їх до спілкування один 
з одним не у соціальних мережах, а при зустрічах, спільно досягати якихось вершин – звичайно, заохочуємо їх цікавими 
подарунками», – говорить Уляна Ткаченко.

Ставши депутатом обласного рівня, Уляна Юріївна пішла працювати заступником голови постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту та туризму. Чимало має досягнень та ініціатив, хоч зізнається – ро-
боти попереду ще багато. 

Зокрема, щодо виконання передвиборчої програми - чимало було виконано, відповідно до звіту за 2016 рік:

У діалозі народжується істина
«За п’ять років роботи команди гро-

мадської організації «За конкретні спра-
ви» та її засновника - народного депута-
та України Олександра Гереги вдалося 
зробити чимало. Напевно, немає жодно-
го населеного пункту на Хмельниччині, 
де б ми не працювали. Завжди вчасно 
приходити на допомогу людям та вирі-
шувати найгостріші проблеми вдається 
завдяки постійному живому діалогу з 
людьми», – пригадує депутат Хмельни-
цької обласної ради від політичної партії 
«За конкретні справи» Уляна Ткаченко.

Приймальні народного обранця Олек-
сандра Володимировича Гереги пра-
цюють у постійному режимі, тож меш-
канці Городоцького, Дунаєвецького, 
Чемеровецького та Ярмолинецького 
районів завжди можуть надати своє звер-
нення, яке не залишиться поза увагою. 
Сьогодні, окрім приймалень, на всій те-

риторії області депутати Хмельницької 
обласної ради від політичної партії «За 
конкретні справи» регулярно проводять 
прийоми громадян, що дає можливість 

більше охопити та вивчити проблеми 
населення. Про те, як впливає така взає-
модія з населенням на депутатську робо-
ту, розповіла Уляна Юріївна.

«Кожної третьої середи місяця я, як 
депутат, приїжджаю на свій виборчий 
округ, аби поспілкуватися з виборцями 
та     певним     чином     вирішити     їхні 
проблеми. Люди приходять і з письмови-
ми заявами, звертаються й усно, чима-
ло прохань передають через приймальні. 
Найприємніше те, що вже неодноразово 
приходили мешканці району, які просто 
висловлювали вдячність за оперативне 
втручання у вирішення проблем. А це 
говорить про те, що наша команда пра-
цює у потрібному напрямку».

За період депутатської діяльності Уля-
на Юріївна провела 21 особистий прий-
ом понад 400 громадян; окрім цього, 
кількість усних та письмових звернень 
вже більше 650. Матеріальну допомогу 
з депутатського фонду та фонду Хмель-
ницької обласної ради отримали 11 меш-
канців Хмельниччини. 

Додаткові інвестиції - для соціально важливих об’єктів 

Проблема питної води стає все ак-
туальнішою в останні роки. Посуха 
та відсутність необхідної кількості 
опадів геть висушили криниці, через 
що люди змушені долати немалі дис-
танції, аби набрати води для побуто-
вих потреб. 

Провести водогін у кожну домівку - 
справа не з дешевих, тож часто люди 
самотужки намагаються зібрати хоч 
якусь суму, аби владнати проблему. 
Звертаються по допомогу і до небай-
дужих. Вкотре на прийомі громадян 
депутата Хмельницької обласної ради 
від політичної партії «За конкретні 
справи» Уляни Ткаченко мешканці 
села Підлісний Мукарів Дунаєвецької 
селищної ОТГ поділилися наболілим – 
водогін просто необхідний. 

«Це далеко не єдиний випадок. Проб- 
лему питної води необхідно вирішува-
ти, адже це важливо. Наш лідер, на-
родний депутат України Олександр 
Герега, як і вся команда політичної 
партії «За конкретні справи» - нама-
гаються всебічно допомагати людям 
проводити воду у свої будинки. Вже 
не в одному населеному пункті люди 

забули про те, як їздили у сусідні на-
селені пункти, аби привезти питної 
води, чи чекали на вантажівку з нею», 
– розповіла депутат Хмельницької об-
ласної ради від політичної партії «За 
конкретні справи» Уляна Ткаченко. 

Поки в обласному бюджеті бракує 
коштів на 100% виконання програми 
«Питна вода», представники команди 
політичної партії «За конкретні спра-
ви» не сидять склавши руки. Дбаючи 
про мешканців Дунаєвеччини та пра-
цюючи в команді однодумців, Уляна 
Юріївна звернулася по допомогу до 
народних депутатів України  Олек-
сандра Гереги та Андрія Шиньковича. 
Маючи досвід роботи у спрямуванні 
додаткових коштів з державного бюд-
жету на соціально важливі об’єкти 
вони зуміли направити додаткові над-
ходження, а саме - 250 тисяч гривень 
для проведення водогону у Підлісно-
му Мукарові.

«Це результат роботи багатьох 
членів нашої команди та представ-
ників місцевих органів влади (зокре-
ма, додатково виділено кошти із Ду-
наєвецької селищної ОТГ). Усе разом 
нам дає можливість прокласти 2 км 
водогону. Початок є, а отже, й повне 
завершення справи не за горами», - 
зазначила депутат Хмельницької об-
ласної ради Уляна Ткаченко.

Вже незабаром роботи розпочнуть-
ся, тож, у короткий термін здійсниться 
ще одна мрія мешканців Підлісного 
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Про досягнення Дунаєвецької об’єднаної громади

Попри страх перед невідомою децентралізацією, мешканці Дунаєвеччини у 2015 році прийняли рішення об’єд-
натися у громади. На посаду Дунаєвецького міського голови була обрана Веліна Владиславівна Заяць, представник 
політичної партії «За конкретні справи». Під її опіку потрапило 25 сільських рад, що за площею становить 661,18 кв. 
м (одне з найбільших ОТГ України, де проживає 39 тис. 466 громадян).

Після створення громади на Веліну Владиславівну, як і на весь депутатський корпус, чекало багато випробовувань: 
це і постійні діалоги з громадами, і вивчення європейського досвіду, і створення та запровадження різноманітних 
соціально важливих проектів. 

«З самого початку нашої роботи ми визначили для себе конкретну ціль – працювати на результат. Тож налагод-
жували співпрацю та переймали досвід в інших країн. Зокрема, ми налагодили тісну співпрацю зі шведсько-україн-
ським проектом SKL з питань децентралізації в галузі освіти. Отримали кваліфікаційну допомогу від швейцарсь-
ко-українського проекту DESPRO щодо розробки стратегії розвитку громади. Співпрацюємо із представниками 
чеського міста-побратима Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав», – розповідає Веліна Заяць. 

Ефективно використано і державну субвенцію на розвиток інфраструктури з Міністерства регіонального розвитку:

21 млн. 020 тис. 205 грн.

- пересувний флюорограф;
- аналізатор для визначення 19 параме-
трів крові;
- 20 сумок-укладок сімейним лікарям.

Медична галузь:

- заміна даху Дунаєвецької дитячої школи 
мистецтв;
- капітальний ремонт приміщення Дунає-
вецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3;
- ремонтні роботи у Мушкутинецькій ЗОШ 
І-ІІІ ст.;
- ремонтні роботи у Ганівській ЗОШ І-ІІІ ст.;
- реконструкція адмінбудівлі під ДНЗ у с. 
Гірчична. 

       Ремонт закладів освіти:
- ремонт адміністративної будівлі по вул. 
Шевченка, 50 у м. Дунаївці;
- капітальний ремонт вул. Б. Хмельницького 
у м. Дунаївці;
- створення сортувального цеху твердих 
побутових відходів;
- придбання техніки та покращення ма-
теріально-технічних умов КП ДМР «Благоу-
стрій Дунаєвеччини».

   Роботи для покращення
    благоустрою ОТГ:

   «2016 рік запам’ятався нам, як час напруженої праці та концентрації максимальних зусиль, спрямованих на збереження стабільності та забезпечення розвит-
ку громади. Це був період відкритого діалогу органів влади і представників громадськості, які стали справжніми учасниками формування та реалізації місцевої 
політики. Небайдужі жителі громади чесно і самовіддано працюють заради свого благополуччя. У 2017 році ми спрямовуємо усі зусилля на збереження тенденції 
розвитку громади», - стверджує Веліна Заяць. 

- виділено одноразову допомогу на лікуван-
ня на загальну суму 433 тис. 500 грн.;
- до Дня захисника України учасникам АТО 
виплачено 23 тис. 800 грн.;
- дітям учасників АТО - 116 тис. грн.

 Грошова допомога:

Не менше здобутків та напрацювань - у сусідній Дунаєвецькій селищній ОТГ, де головує також прихильник політичної 
партії «За конкретні справи» Антон Петрович Камінський. До громади входить 18 населених пунктів, у яких проживає 10 
тис. 740 громадян. 

«Спільними зусиллями депутатів селищної ради і членів виконавчого комітету за 2016 рік нам вдалося досягти запланова-
ного та закласти міцний фундамент для подальшої реалізації планів розвитку нашої громади. Про це свідчать минулорічні 
надходження до нашої казни. Разом із державними коштами, загальний бюджет склав 55 021, 12 тисяч гривень, що значно 
більше запланованого. На спеціальний фонд було нараховано 4 151,11 гривень. На мою думку, ми зуміли якісно освоїти кошти 
– намагалися першочергово вирішувати найгостріші проблеми громади», – говорить голова Дунаєвецької селищної об’єдна-
ної територіальної громади Антон Камінський. 

- придбано обладнання для харчоблоку та їдальні Томашівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 
- перекрито дах Лошковецької ЗОШ І-ІІ ст.;
- утеплено фасад Дунаєвецького ДНЗ «Дзвіночок»;
- придбано та встановлено два газових котли у Тиннянській ЗОШ І-ІІІ ст. та 
НВК «Підлісномукарівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- замінено 25 вікон у загальноосвітніх закладах; 
- здійснено капітальний ремонт підлоги у ЗОШ І-ІІ ст. с. Міцівці, НВК «Мо-
розівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», НВК «Підлісномукарівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 
ДНЗ», у Томашівському ДНЗ;
- замінено пічне опалення на електричне у Терновському ДНЗ;
- побудовано тенісний павільйон у Тиннянській ЗОШ І-ІІІ ст.;
- збудовано гараж у Томашівській ЗОШ І-ІІІ ст.;
- проведено капітальний ремонт шкільних автобусів; 
- придбано для учнів Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. шкільний автобус.

Освіта:
- на місцевому стадіоні облаштовано покриття для танцювального майданчика;
- встановлено вуличні тренажери на стадіоні;
- встановлено електричне опалення у тренажерному залі та адміністративному 
будинку стадіону;
- розпочато переоснащення приміщення будинку культури у с. Міцівці на спор-
тивний зал;
- для навчальних закладів закуплено спортивний інвентар на суму понад 110 
тисяч гривень;
- придбано 57 путівок для оздоровлення дітей у ТОВ «Лада-Каміс» «Кабель-
ник» та 26 путівок до Малієвецького дитячого закладу оздоровлення «Поділь-
ські джерела».

Молодь та спорт:

- завершено ремонт Дунаєвецької АЗПСМ;
- покращено матеріально-технічну базу: придбано автоматичний гематологіч-
ний аналізатор, термостат для біохімічних аналізів, спірограф, два пульсокси-
метри та глюкометри, отоскоп, витяжну шафу та пральну машину;
- розроблено проект на заміну опалення в Малієвецькій АЗПСМ;
- в усі ФАПи громади придбано глюкометри. 

Медицина:
- на дороги населених пунктів громади завезено близько 7 тис. тонн відсіву з 
щебенем;
- виконано роботи з підсипання, вирівнювання та коткування доріг;
- прокладено асфальтне покриття об’їзної дороги в смт Дунаївці;
- у с. Лошківці побудовано міст;
- у с. Тернова відремонтовано міст через р. Тернавка.

Покращили автошляхи:

Звітує місцева влада Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади і 
про надання матеріальної допомоги. Зокрема, протягом 2016 року селищна рада та 
виконавчий комітет грошові виплати надали 332 громадянам, що в загальному ста-
новить 398,3 тис. грн. 

«Загалом чимало зуміли змінити у нашій громаді: створили багатопрофільне КП 
«Господар ОТГ», куди також закупили спеціальну техніку; провели 340 м водогону у 
с. Маліївці, у селі Лошківці здійснили роботи з водовідведення за допомогою меліора-
тивних труб; реконструювали водогони у тих населених пунктах, де їх потребува-
ли; очистили свердловину в с. Малий Карабчіїв. У прагненні максимально вирішити 
проблему вуличного освітлення придбано 296 енергозберігаючих ламп. Намагаємось 
дослухатися до побажань мешканців, обговорювати всі проекти та плани, адже 
нас для того й обирали, щоб влада стала ближчою до людей», – підсумував Антон 

Камінський.
Висловлюють вдячність за підтримку - як мешканці селищної громади, так і пред-

ставники місцевих органів влади - й народному депутату України Олександру Герезі 
та депутату Хмельницької обласної ради Уляні Ткаченко. Разом з командою політич-
ної партії та громадської організації «За конкретні справи» за минулий рік теж вда-
лося чимало зробити. Зокрема, колосальних змін зазнала їдальня Дунаєвецької ЗОШ 
І-ІІІ ст. – тут провели капітальний ремонт, тож учні та педагогічний колектив від-
тепер мають комфортне і затишне місце для обідньої перерви, відповідно до всіх 
санітарних норм. Профінансували меценати і перекриття даху Міцівецького будинку 
культури, про яке так довго благали як самі мешканці, так і творчі колективи. 

Загалом зміни, що відбулись у громаді, – це яскравий доказ того, що співпраця 
небайдужих людей та представників влади врешті дає потрібний результат кожному.

Використання коштів, що надійшли до бюджету: 
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Від встановлення дитячих майданчиків - до відновлення 
40-кілометрового транспортного сполучення. Так можна 
охарактеризувати обсяг робіт, котрі здійснив голова Гуківсь-
кої об’єднаної територіальної громади Петро Ільницький 
разом із місцевим депутатським корпусом. Як і Чемеровець-
ка, Гуківська ОТГ існує з грудня 2016 року, та вже зроблено 
чимало. До громади увійшло всього 8 населених пунктів. 
Проблем та обсягів наболілого - не менше, ніж в інших ОТГ. 
Гуківська сільська рада – це нова площина, яку новостворе-
ному колективу випала нагода заповнювати доленосними 
проектами, програмами та рішеннями. А це робота в. о. ста-
рост і депутатського корпусу, більшість якого – команда на-
родного депутата України Олександра Гереги та політичної 

партії «За конкретні справи», з якими, не зважаючи на новий і певною мірою 
невідомий досі формат роботи, вдалося досягнути значних успіхів. 

Об’єднані громади Чемеровеччини

У Гуківській ОТГ зміни не змусили себе чекати

Не всі меш-
канці Хмель-
ниччини квапи-
лися перевірити 
на собі перева-
ги та недоліки 
адміністратив-
но-територіаль-
ної реформи. 
Відтак, на Чеме-

ровеччині впровадження децентралі-
зації відбулося наприкінці 2016 року, 
а вибори голів та депутатського кор-
пусу - 18 грудня. 

34 населених пункти охоплює но-
востворена Чемеровецька селищна 
об’єднана територіальна громада. 
Керує третьою за величиною ОТГ 

у Хмельницькій області Олександр 
Собань, погляди якого співпадають 
з пріоритетами у роботі народного 
депутата України Олександра Гереги 
та команди політичної партії «За кон-
кретні справи». 

Хоча після виборів минуло лише 
півріччя, та результати вже є, адже 

виконувати передвиборну програму 
потрібно - і не абияк, а відповідально 
та результативно. 

«Насамперед мені, як голові, дуже 
допомагає конструктивна робо-
та нашого депутатського корпу-
су: створена команда спеціалістів, 
спільно з якою ми розробили систему 
заходів, спрямованих на покращення 
інфраструктури населених пунктів 
громади. Разом із в. о. старост ми ро-
зробили перспективний план розвит-
ку сіл, визначили основні пріоритети, 
а це – ремонт доріг, будівництво 
і реконструкція водогонів, вуличне 
освітлення, ремонт соціальних об’єк-
тів тощо», – поділився першими до-
сягненнями Олександр Собань. 

Практична робота у громаді розпо-
чалася з реалізації запланованих за-
ходів у Чемерівцях та інших селах 
громади. Для здійснення благоу-
строю на роботу у КП «Комунсервіс» 
прийняли 18 робітників, які обслу-
говують населені пункти. Для них 
придбали бензопили, бензокоси та 
інший необхідний інвентар. Олек-
сандр Собань розповів, що спершу 
спілкувався з уже більш досвідчени-
ми керівниками об’єднаних громад, 
серед яких - яскрава представниця 
команди «За конкретні справи» Велі-
на Заяць. Саме вона запропонувала 
призначити людей в населені пункти 
для проведення благоустрою. За цей 
час роботи не припиняються: у насе-

лених пунктах введено в експлуата-
цію вуличне освітлення, ремонтують-
ся дороги та тротуари, розглядається і 
проблема водозабезпечення сіл.

Активно бере участь Чемеровецька 
об’єднана громада й у різноманітних 
грандах та проектах. Як результат – 
перемога у плані фінансування но-
вої української школи, створеної на 

базі Чемеровецької селищної ради; 
лідером стала громада й у проек-
ті U-LEND, згідно з яким отримала 
фінансування для вирішення на-
гальних питань щодо забезпечення 
функціонування ЦНАПу. Виграли і 
гранд на закупівлю техніки для КП 
«Комунсервіс», а це понад 300 тисяч 
гривень.

«Коли мова йде про усе можливе 
залучення коштів для потреб громад, 
я завжди згадую слова Олександра 
Володимировича Гереги. Саме він 
завжди наголошував на необхідності 
залучення усіх потенційних джерел 
фінансування, які спільно дадуть 
можливість розвиватися та ство-
рювати нові робочі місця, підприєм-
ства тощо. Наразі ми маємо надій-

ного партнера – команду громадської 
організації політичної партії «За 
конкретні справи» та народного де-
путата України Олександра Герегу. 
Адже вони завжди підтримують 
наші кроки до розвитку та всебіч-
но намагаються допомогти нам у 
створенні процвітаючої громади», – 
резюмував голова Чемеровецької се-

лищної ОТГ Олександр Собань.  
Традиційно голова ОТГ разом із 

депутатським корпусом всебічно під-
тримують молодь та популяризують 
спортивний спосіб життя.     Мешкан-
цям      громади      надовго 
запам’ятається свято відкриття фут-
больного сезону, що відбулось у Ку-
гаївцях. Найбільше радості було для 
спортсменів, коли голова ОТГ Олек-
сандр Собань презентував для семи 
команд м’ячі та спортивні форми.

Загалом за цих декілька місяців 
вдалося зробити чимало. Попереду 
ще більше заплановано. А це ще один 
доказ того, що у команді «За конкрет-
ні справи» зібрались однодумці, у 
яких за словом - діло, за ділом – ре-
зультат!

- відновлено сполучення Чемерівці-Пукляки;
- введено в експлуатацію вуличне освітлення у с. Жабинці;
- встановлено 250 м бетонної огорожі навколо кладовища у с. Мар’янівка;
- придбано мінітрактор з навісним обладнанням та причіпним інвентарем, що 
також обслуговує одиноких громадян;
- проведено швидкісний Інтернет у місцевих освітніх закладах.

«Щиро кажучи, усі мої перемоги – це результат надійної підтримки як мешканців громади, депутатського корпусу, так і народного депутата 
України Олександра Володимировича Гереги. Переймаючи його досвід роботи з людьми, ми глибше і точніше зуміли визначити для себе першочергові 
кроки. Завжди добрим словом і порадою підтримує і наша голова районної ради Світлана Павлишина, котра також переймається проблемами усієї 
Чемеровеччини. Тому найбільшою оцінкою як моєї роботи, так і роботи команди політичної партії «За конкретні справи» є щирі посмішки заодовле-
них нашою роботою людей», – ділиться голова Гуківської сільської об’єднаної територіальної громади Петро Ільницький. 

Попереду чимало роботи. Та люди роблять висновки: що пообіцяли перед виборами - згодом виконали. Таким чином, зміни, яких чекали роками, 
втілюються в життя за місяці.

За період керування Петро Ільницький разом із депутатсь-
ким корпусом максимально наблизився до виконання 

передвиборної програми, а саме:

У Дунаєвецькому районі сприяли 
У НАДАННІ:

- фарби ДНЗ, сільським будинкам культури;
- будматеріалів закладам охорони здоров’я, освіти;
- техніки для вивезення посипкового матеріалу та грейдерування доріг, 
чистки вулиць від снігу;
- допомоги погорільцям - перекрито дахи 4 будинків.

ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА КУЛЬТУРИ:

- зроблено капітальний ремонт операційного блоку ЦРЛ, забезпечено 
меблями;
- надано кардіограф у відділення інтенсивної терапії;
- проведено озеленення території навколо палатного корпусу;
- надано фарбу сільським будинкам культури.

У РЕМОНТІ:

- 19 закладів освіти;
- 3 закладів охорони здоров’я і культури.

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОМП’ЮТЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ:

- закладам освіти – 4 комп’ютерних класи.
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Новому корпусу дитячої обласної лікарні бути!

Питання будівництва лікуваль-
но-діагностичного корпусу Хмельни-
цької обласної дитячої лікарні є акту-
альним вже протягом кількох років як 
для медичних працівників, так і для 
мешканців Хмельниччини і депутатів. 
Вкотре про виділення коштів із бюдже-
ту говорили на сесії обласної ради 29 
березня.

Збір підписів під електронною пети-
цією ініціювали ще наприкінці 2016 
року представники найбільшої фрак-
ції у Хмельницькій обласній раді - від 
політичної сили «За конкретні спра-
ви». Вже у січні відбулося засідання 
відповідної комісії, на якій розглянули 
звернення та узгодили виділення необ-
хідної суми. Однак, ближче до сесійно-
го зібрання думки обранців почали роз-
ходитися. Хтось казав про необхідність 

розробки нового проекту, хтось - про 
перегляд кошторису, проте сходились на 
єдиному – лікарня потрібна.

За весь час існування медичного за-
кладу працівники ще не бачили, мабуть, 
стількох депутатів одночасно на тери-
торії. Лише за останні місяці тут були 
і голова обласної ради, і представники 
різних політичних течій. Надія не вми-
рала до останнього, адже, побачивши 
на власні очі, в яких умовах проходять 
огляд та лікування діти з усіх куточ-
ків Хмельниччини, кожен мав би бути 
на боці людей і прийняти рішення про 
будівництво такого необхідного примі-
щення. 

«Наш персонал хвалять пацієнти, до 
нас звертається щоденно більше сотні 
батьків із дітьми, і це лише в поліклініку. 
За показниками минулого року, ми нада-
ли медичні послуги понад 45 тисячам 
маленьких подолян, тоді як столичні 
лікарні не перевищують рубіж в 35 ти-
сяч. З року в рік ми просимо створити 
для дітей і для персоналу відповідні умо-
ви. Адже ми - єдина область в Україні, 
де немає повноцінного обласного медич-
ного закладу», – розповідають медичні 
працівники ХОДЛ.

Попри те, що навколо питання було 

чимало дискусій, під час голосування 
62 депутати підтримали рішення про 
будівництво діагностично-лікувального 
корпусу обласної дитячої лікарні.

«Дане рішення – це перемога не тіль-
ки для нашої команди політичної сили 
«За конкретні справи», це перемога 
усієї Хмельниччини. Адже саме від здо-
ров’я дітей залежить те, якою буде 
наступна нація, і неважливо, хто і яку 
політичну силу представляє. Тримаючи 
питання на контролі, наші депутати 
досліджували усі документи та на-
магалися донести необхідність прий-
няття рішення на користь медичного 
закладу. Сьогоднішнє засідання проде-
монструвало, що більшість таки не-
байдуже ставиться до дітей і не зай-

мається популізмом», – зазначає голова 
фракції політичної партії «За конкретні 
справи» у Хмельницькій обласній раді 
Вадим Лозовий.

З початком робіт не зволікатимуть - 
вже найближчим часом буде проведе-
но всі процедури і фахівці будівельної 
справи розпочнуть роботу. А тим часом 
команда політичної партії «За конкрет-
ні справи» разом з народними депута-
тами України Олександром Герегою та 
Андрієм Шиньковичем дбатимуть про 
додаткове залучення коштів із держав-
ного бюджету. За їхніми переконаннями, 
якщо об’єднатися навколо мети і побу-
дувати в найкоротший термін корпус об-
ласної дитячої лікарні – результат буде 
приголомшливий, а діти - здоровішими.    

Вода - у кожну домівку

За останні декілька років рівень води 
у водоймах значно знизився, і не лише 
на Хмельниччині. Спустошені крини-
ці, висушені річки та озера – це стало 
традиційною картиною, особливо у 
сільській місцевості. Все частіше до 
приймальні народного депутата Украї-
ни Олександра Гереги звертаються 
люди з проханням допомогти прокла-
сти водогін до населених пунктів. 

«Питання питної води все більше 
загострюється. Наша депутатсь-
ка фракція «За конкретні справи» у 

Хмельницькій обласній раді постійно 
ініціює розгляд питань щодо водоза-
безпечення населення. Це і десятки 
зустрічей з громадами області, депу-
татські запити, створення робочих 
комісій. Звичайно, не можемо розра-
ховувати на повне державне фінан-
сування. Тому за підтримки нашого 
лідера - народного депутата України 
Олександра Гереги, намагаємося до-
помогти людям, оперативно реагу-

ючи на звернення. Адже важко собі 
уявити, щоб люди у досить поважно-
му віці змушені були долати величезні 
відстані (часом і більше десятка кіло-
метрів), аби набрати питної води», 
– розповідає депутат Хмельницької 
обласної ради від політичної партії «За 
конкретні справи» Уляна Ткаченко.

Жодне звернення не повинно бути 
поза увагою – головне правило робо-
ти команди політичної партії «За кон-
кретні справи». Тому чимало населе-
них пунктів сьогодні вже мають воду у 
кожному дворі. 

«Ситуація настільки критична, що 
люди вже ладні проводити водопровід 
за власний кошт, та ціни - не з де-
шевих. До вирішення проблем долу-
чається і місцева влада - здебільшого 
в об’єднаних територіальних грома-
дах. Не залишається осторонь такої 
справи і народний депутат України 
Олександр Герега. Надання необхідних 
труб – неабияк здешевлює проведення 
водопроводу», – розповідають у прий-
мальнях народного депутата України 
Олександра Гереги.

Сьогодні вже сотні мешканців Го-
родоцького, Дунаєвецького, Чемеро-
вецького та Ярмолинецького районів 
завдяки завзятості та оперативності 
команди політичної партії «За конкрет-
ні справи» не мають проблем з водопо-
стачанням. Обіцяють однодумці Олек-
сандра Гереги і надалі не зупинятися. 
Адже вода, як і хліб, – це те, без чого 
не може існувати людина. 

Віньковецький район

Пам’ятати про тих, хто віддав життя за 
Україну, хто ризикував собою на тери-
торії інших держав, хто і сьогодні носить 

почесне звання українського військово-
го, – обов’язок кожного свідомого грома-
дянина нашої держави. 

Попри те, що за останнє десятиліття 
лави Збройних Сил України зменшили-
ся і чимало військових частин було роз-
формовано – у необхідний для держави 
час тисячі юнаків взяли до рук зброю. 
Сьогодні ми пишаємося військовослуж-
бовцями України: вони - безстрашні ге-
рої сьогодення, мужні та віддані, сильні 
та незламні. 

Не лише у свята шанують людей у 
погонах представники політичної партії 
«За конкретні справи» – традиційними 

стали зустрічі, святкові заходи та тісна 
співпраця. 

Зокрема, у Віньковецькому районі 
представники організації учасників ан-
титерористичної операції звернулися з 
проханням допомогти в облаштуванні 
кабінету, і згодом відповідний сертифікат 
на придбання необхідних меблів їм пере-
дав депутат Хмельницької обласної ради 
від політичної партії «За конкретні спра-
ви» Вадим Лозовий. Одночасно триває 
співпраця і з воїнами Афганістану, котрі 
в користування отримали сучасний 
комп’ютер.  

Взагалі, команду політичної партії «За 

конкретні справи» добре знають у Вінь-
ковецькому районі. Тут довіру виказали 
одразу двом депутатам обласної ради, є 
і в районній раді однодумці Олександра 
Гереги - Руслан Пшибельський та Ва-
лентин Побіянський постійно співпра-
цюють з виборцями. Завдяки спільній 
роботі депутатського корпусу обласної 
ради від політичної сили «За конкрет-
ні справи» та активних представників 
партії у районі, трохи більше ніж за рік 
вдалося надати матеріальну допомогу на 
суму понад 300 тисяч гривень для ліку-
вання віньківчан. 

Для військовослужбовців
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Єднаймось у боротьбі з вогняним лихом

Некерований вогонь – завжди не-
проханий гість, наслідки якого завда-
ють господарям неабияких збитків і 
матеріальних витрат, а допомоги че-
кати нема звідки. Благо, що працють 
на Хмельниччині народний депутат 
України Олександр Герега й команда 
громадської організації та політичної 

партії «За конкретні справи». 
Вже котрий рік вони допомагають 

погорільцям. Адже, коли лихо захо-
дить у дім, люди впадають у відчай.

З початку 2017 року представники 
команди «За конкретні справи» нада-
ли допомогу для відновлення житла 
трьом родинам погорільців Ярмоли-
нецького району. Зокрема, на ім’я на-
родного депутата України Олександра 
Гереги надійшли звернення від жи-

теля смт Ярмолинці Ігоря Лиса (вул. 
Пушкіна, 51), чия родина опинилася 
у важкому матеріальному становищі; 
а також від Глушковецького сільсько-
го голови Миколи Гринчака стосовно 
допомоги родині Ганни Ревкало, чий 
будинок згорів разом із речами ( у ньо-
му було зареєстровано та проживало 
11 осіб) - на території сільської ради 

погорільцям надано інший будинок, 
який потребує ремонту. Звернувся до 
приймальні народного депутата і жи-
тель села Соколівка Віктор Кільмар, 
чий будинок також постраждав від 
пожежі, а родині у зв’язку зі скрутним 
матеріальним становищем самотужки 
важко відновити понівечене помеш-
кання. 

Так само оперативно і зразково пра-
цює народний обранець Олександр 
Герега разом з однодумцями і в інших 
районах.  

Про вогняну трагедію, якої зазнали 
мешканці дев’яти квартир п’ятипо-
верхівки міста Дунаївці, не раз пові-
домляли усі ЗМІ. Люди, які постра-
ждали внаслідок вибуху побутового 
газового балона, отримали своєчасну 
підтримку від Олександра Володими-
ровича у вигляді великої кількості бу-
дівельних матеріалів для відновлення 
свого житла.

Місцева команда Олександра Во-
лодимировича оперативно передала 
вхідні двері, міжкімнатні дверні бло-
ки, бетонні блоки, ламінат, гіпсокар-
тон, шпалери, фарбу, шпаклівку, ки-
лимове покриття – одним словом, усе 
необхідне для погорільців.

Сім’ю Щеглових, яка проживає у с. 
Маліївці, також спіткало лихо: через 
замкнення в електромережі сталася 
пожежа у житловому будинку. Звер-
нувшись до приймальні народного 
депутата України Олександра Гереги, 
погорільці отримали необхідні бу-
дівельні матеріали для відновлення 
житла. Родина щиро дякує народному 
депутату та його команді за злагод-
жену роботу та надану матеріальну 
допомогу. У 2016 році народний де-
путат України Олександр Герега надав 
допомогу у відновленні помешкань 
шістьом сім’ям району, які постра-
ждали внаслідок пожеж. 

ВИРІШИЛИ ПРОБЛЕМУ БЕЗДОРІЖЖЯ 
Ми проживаємо у смт Ярмолинці з 2008 року, у будинку по вул. М. Базарової. Купуючи 

цей будинок, ми й гадки не мали, яка проблема на нас чекає. До садиби фактично не 
було жодної під’їзної дороги, бо вулиця ще не забудована. Не один раз зверталися до 
селищної ради та держадміністрації стосовно вирішення питання про дорожнє по-
криття, та через дороговартісне виконання робіт і відсутність матеріалів допомоги 
ми не дочекалися. 

Дороги, як такої, взагалі не було: у дощову погоду ми не могли не те що під’їхати, а 
й дійти до будинку.

Коли народжувалася наша маленька донечка, «швидка» не мала змоги під’їхати. А 
коли померла моя мати, ми найняли великий транспортний засіб (грейдер), щоб прове-
сти тіло в останню путь.

У пошуках підтримки звернулися до депутата обласної ради Андрія Шутяка. Андрій 
Васильович особисто приїхав і оглянув те, що звалося дорогою. За підтримки коман-
ди «За конкретні справи» розпочалася робота. У жовтні минулого року було надано 
транспорт і вивезено твердий матеріал на покриття дороги. Ми безмежно вдячні на-
родному депутату України Олександру Герезі, депутату облради Андрію Шутяку та 
усій команді «За конкретні справи» за допомогу.

Напевно, нашу вдячність не можна висловити словами, у душі - глибока повага до цих 
людей, бо нас вислухали, не «відфутболили», а допомогли. Дякуємо!

Також окремо хочемо подякувати нашому депутату селищної ради Сергію Грубелясу 
за активну участь у вирішенні цього питання.

З повагою та глибокою вдячністю - сім’я Бернацьких.

МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДУ – ЗАТИШОК
Чистота й охайність, затишок та привітність - це те, чим кожен медичний заклад 

має зустрічати своїх пацієнтів. Щоб цього досягти, необхідно підтримувати відповід-
ний порядок, виконувати певні ремонтні роботи приміщення. З цією метою ми зверну-
лися до народного депутата України Олександра Гереги, і наше звернення було розгля-
нуто, позитивне рішення - прийнято. Нещодавно ми отримали необхідні матеріали для 
ремонту Москалівської АЗПСМ, а саме - цемент, шпаклівку, лінолеум, фарби, а також 
холодильник для вакцини.

Треба сказати, що допомогу від Олександра Володимировича та команди «За кон-
кретні справи» ми отримуємо не вперше. Завдяки депутату наш заклад має нові столи 
та стільці, отримували ми й фарбу для ремонту.

Висловлюємо щиру подяку і депутатам обласної ради - Андрію Шутяку та Івану Ки-
рилюку, районної ради - Юрію Бакуну за сприяння у розв’язанні проблем нашого закладу.

Антоніна Надаховська, фельдшер Москалівської АЗПСМ.

ДОПОМОГЛИ У ВАЖКУ ХВИЛИНУ
Хочу висловити щиру подяку депутату Верховної Ради України Олександру Володи-

мировичу Герезі та депутату обласної ради Андрію Васильовичу Шутяку за надану 
грошову допомогу на придбання ліків для хворого сина Петра Михайловича Присяжню-
ка, який вже 13 років перебуває на гемодіалізі. Хай Господь Бог дарує Вам здоров’я та 
благополуччя.

З повагою, Тетяна Олексіївна Мельник, пенсіонерка, с. Баранівка.

Співпраця та підтримка українського села

Ні для кого не секрет, що сьогодні 
українське село, як ніколи, потребує 
підтримки та розвитку. Адже саме 
завдяки працьовитим рукам селян де-
сятки років народ України виживав, 
мав можливість творити економіку, 
розбудовувати державу та забезпечу-
вати націю вітчизняними продуктами 
харчування. 

На жаль, останніми роками саме 
український селянин все частіше від-
чуває себе ошуканим, працюючи не 
покладаючи рук на родючій землі. А 
все через те, що орендарі паїв дбають 
насамперед про власний достаток і 
сплачують людям копійки за користу-
вання їхньою землею. 

Не залишився осторонь людських 
проблем і цього разу народний депу-
тат України Олександр Герега - разом 

із командою організації «За конкретні 
справи» вдалося не лише спільно від-
стоювати права землевласників, про-
довжувати мораторій на продаж землі, 
а й досягти справедливості у співпраці 
між пайовиками та орендарями. 

Яскравим прикладом того, як по-
трібно працювати на українських чор-
ноземах, що належать людям, стала 
компанія «Агрохолдинг 2012», ство-
рена лише у 2015 році. Попри бунт та 
супротив великих компаній, ці аграрії 
зуміли вивести усіх на конкурентос-
проможний рівень, де в першу чергу 
мають користь селяни. 

«Орендна плата зросла майже вдвічі. 
Раніше орендарі, працюючи на людсь-
кій землі, заробляли мільйони, а селя-
ни отримували не більше 4% за пай. 
Сьогодні ж менше 7% пайових ніхто не 
пропонує, адже люди шукають, де кра-
ще. Окрім цього, налагодили і співпра-
цю з селами, уклавши соціальну угоду 
з місцевими органами влади: власники 
агрокомплексів допомагають грома-
дам облаштовувати населені пункти, 
ставати помічниками у скрутну хви-
лину та фінансово підтримувати їх», 
– підсумовує депутат Хмельницької 
обласної ради від політичної партії «За 
конкретні справи» Андрій Шутяк. 

І це лише початок роботи над ро-

звитком українського села - запевня-
ють представники політичної партії 
«За конкретні справи». Зокрема, обі-
цяють вкотре попрацювати над вирі-
шенням питання з вартістю молока 
у селах. Адже часто подоляни зверта-
ються до приймалень народних депу-
татів зі скаргами на непорядність під-
приємців, які, окрім низької ціни, ще й 
затримують виплати. Як-от у селі Ми-
хиринці Теофіпольського району. Тут 
мешканці звернулися до народного де-
путата України, співголови політичної 
партії «За конкретні справи» Андрія 
Шиньковича. 

«Ми тримаємо до п’ятьох корів, го-
дуємо їх, доглядаємо, адже здача молока 
- це наш основний дохід. А виплати вже 
понад два місця не бачили…» – обурю-
ються селяни. 

Загалом у Михиринцях проживає 
трохи більше півтисячі мешканців, 
однак на них нараховують 400 корів.  
Робочих місць не так багато, тому за-
тримка з виплатами для людей – це ка-
тастрофічна ситуація.

«Як тільки я дізнався про проблему, 
переговорив із підприємцями і звернув 
увагу окремих осіб на те, що насампе-
ред необхідно мати повагу до селянина 
і виконувати договір з ним. Ми ж усі ро-
зуміємо, що для більшості селян корова 

– це один із небагатьох способів вижи-
ти. А в Михиринцях люди тримають 
по п’ять і більше корів. Це неймовірна 
праця. І неприпустимо, щоб людям за-
тримували зароблені тяжкою працею 
гроші», – заявив Андрій Шинькович.

Втручання у ситуацію представників 
команди організації «За конкретні 
справи»  зрушило з місця проблему: 
підприємці почали оперативно розра-
ховуватись із селянами. Отже, резуль-
тат роботи є. Аналогічні звернення 
почали надходити і в інші приймальні, 
і їх немало, адже ця проблема актуаль-
на як на території Хмельниччини, так 
і в Україні загалом. І народні обранці 
Олександр Герега та Андрій Шинько-
вич разом із командою однодумців 
запевняють, що й надалі відстоювати-
муть права селян - людей, котрі важ-
ко працюють на рідній землі, віддано 
люблять Батьківщину та розвивають 
українське село.
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Дозвілля та культурно-просвітни-
цька діяльність займають не остан-
нє місце в житті кожного українця. 
Здавна Поділля відоме своїми та-
лантами та майстрами. Відтак, вліт-
ку у Старокостянтинівському замку 
князів Острозьких пройшов пле-
нер керамістів України. Команда 
організації «За конкретні справи» 
радо долучилася до облаштування 
усіх необхідних умов для гончарів 
з усієї України. 

«Гончарство – справа не з про-
стих. Ви лише собі уявіть – з ма-
ленького шматка глини майстри 
поступово виліплюють посуд, 
різні фігури та образи. Це справа, 
якою займалися ще наші предки. 
І ми маємо підтримувати про-
фесіоналів цього ремесла. Це наша 
історія», – ділиться враженнями 
Вадим Лозовий. 

Одночасно на території історич-
ного замку відбувся фінал Все-

українського дитячого фестива-
лю-конкурсу народного танцю 
«Козацькому роду нема переводу». 
З усієї України сюди завітали колек-
тиви, аби потішити глядачів своїми 
талантами, здивувати навичками 
та подарувати гарний настрій. Не 
обійшлося і без заохочення - за під-
тримки народного депутата Украї-
ни Олександра Гереги переможці 
отримали цінну винагороду у ви-
гляді сучасної техніки. 

Найсильніші важкоатлети тренуються на Хмельниччині
За останні чотири роки саме Хмель-

ниччина стала базовою областю для під-
готовки українських важкоатлетів. Адже 
за сприяння президента Федерації важкої 
атлетики України - народного депутата 
України Олександра Гереги тут створено 
чотири сучасних спортивних комплекси 
«Епіцентр» (м. Городок, м. Хмельницький, 
м. Кам’янець-Подільський та с. Плуж-
не Ізяславського району). Спортсмени 
розповідають: «За останні роки важка 
атлетика нашої держави отримала ней-
мовірну підтримку у вигляді створення 
умов для тренувань, підтримку самих 
спортсменів і тренерів. Це величезний 
внесок у спорт, молодь та націю, завдяки 
якому ми сьогодні і маємо неабиякі резуль-
тати не лише на державному та європей-
ському рівнях, а й на світовому». Черговий 
чемпіонат Європи-2017 став ще одним 
підтвердженням цих слів. Про це свідчать 
результати. За підсумками змагань, Украї-
на ввійшла до трійки кращих у медаль-
ному заліку, а це 17 нагород: 5 золотих, 9 
срібних та три бронзові медалі. Попри те, 
що незадовго до змагань Олександр Пе-
лешенко травмував ногу, він не припиняв 
готуватися до змагань за першість у Спліті. 
Як результат - спортсмен блискуче захи-
стив свій титул чемпіона 2016 року, вибо-
ровши золоту медаль у багатоборстві. І це 

ще не всі завойовані нагороди Олександра 
– «мале золото» у ривку і «срібло» у по-
штовху також приїхали на Україну.

«Враження переповнюють, неможливо 
щось виділити. Рівень змагань - надзви-
чайно високий, що тут казати – Європа. 
Та й підготовка суперників не слабка: Пав-
ло Хадасевич із Білорусі має не одне досяг-
нення на міжнародних аренах, тож, аби 
перевершити його результати, потрібно 
було багато працювати. І на досягнутому 
наша  збірна   не   зупиниться.   Попереду - 
чимало роботи над помилками, робо-
ти над собою. Адже титули потріб-
но завжди захищати та покращувати 
показники. Приємно, що ми маємо для 
підготовки не гірші умови,  ніж у Євро-
пі – завдяки Олександру Володимировичу 

та Галині Федорівні Герегам. Вони стали 
великою частиною наших перемог, і це не 
лише моя думка. Також в нас неймовірно 
потужний тренерський склад, зокрема 
- Михайло Маркович Мацьоха та Юрій 
Чикида. Та й сама Збірна України з важкої 
атлетики – це дружний колектив, в якому 
кожен завжди підтримує та допомагає 
один одному», – розповідає Олександр Пе-
лешенко. 

Не менш важливі та гарні результа-
ти принесли українській збірній й інші 
важкоатлети. Зокрема, Дмитро Чумак у 
ваговій категорії 94 кг став віце-чемпіо-
ном, виборовши три медалі – «золото» у 
поштовху та «бронзу» у ривку. Срібною 
призеркою стала й Анастасія Лисенко у 
найбільшій ваговій категорії – понад 90 кг. 

Варто зазначити, що українка стала єди-
ною спортсменкою, яка успішно викори-
стала усі спроби. Нагороди за друге місце 
отримали Марія Хлян, Вероніка Івасюк, 
Валентина Кісіль. «Мале золото» здобула 
також Ірина Деха. 

«Результати спортсменів – це найбіль-
ша вдячність для мене. Найважливіше те, 
що молодь хоче займатися спортом, про-
водить час із користю для свого здоров’я, 
і як результат - гідно представляє нашу 
державу на чемпіонатах різних рівнів. 
Цьогорічний чемпіонат Європи – це чер-
говий доказ світу, що Україна має сильну 
націю, незламну молодь та людей, котрі 
будуть відстоювати її честь і гідність», 
– поділився враженнями під час зустрічі 
зі спортсменами Збірної України з важкої 
атлетики народний депутат України, за-
сновник політичної партії «За конкретні 
справи» Олександр Герега. 

Загалом, популяризація здорового спо-
собу життя, розвиток спорту та організація 
спортивних заходів – це одна із головних 
складових у роботі команди політичної 
партії «За конкретні справи». За роки існу-
вання однойменної громадської організації 
на Хмельниччині було проведено десятки 
змагань, фестивалів та конкурсів, участь у 
яких взяли тисячі юних подолян. 

Хмельниччина багата талантами

Переможці «Спартакіади Поділля 2017», 
яка проходила за ініціативи громадської 
організації «За конкретні справи» та за під-
тримки народного депутата України Олек-
сандра Гереги, мали можливість відпочити 
в українських Карпатах.

Легкоатлети зі Старокостянтинова, фут-
болісти з Ізяслава, кращі туристи Полон-
ного, перетягувачі канату із Ярмолинець, 
баскетболісти з Кам’янця-Подільського, 
волейболісти із Деражні, патріоти Чемеро-
вець і танцюристи з Хмельницького протя-
гом чотирьох днів відпочивали на одному 
з кращих курортів України – у Буковель. 
Саме таку винагороду за свої старання 
вони отримали від представників ГО «За 
конкретні справи» та народного депутата 
України Олександра Гереги. 

«Про любов до спорту нашого лідера, 
народного депутата України Олександра 
Гереги знають чи не у всій Україні, та на-
віть за її межами. Щороку у Міжнарод-
ний день захисту дітей наша команда «За 
конкретні справи» організовує спартакіа-
ду. Школярі з усієї Хмельниччини змага-
ються у восьми видах спорту і, звичайно, 
переможці отримують подарунки. Для 
тих, хто показав безперечний результат, 
ми підготували літню поїздку в Карпати», 
– розповідає помічник народного депу-
тата України Олександра Гереги, депутат 
Хмельницької обласної ради та координа-

тор проекту «Спартакіада Поділля 2017» 
Уляна Ткаченко. 

Гарний настрій, сонце та нові відкрит-
тя тут чекають на кожному кроці. Пишні 
трави й барвисті квіти Буковелі просто за-
чаровують влітку, і важко повірити в те, що 
з першим снігом це все перетворюється на 
найбільший майданчик для зимових розваг.

«Коли спостерігаєш цю красу – час ніби 
зупиняється. Це місце особливе, і запам’я-
тається на все життя. Не кожен може 
дозволити собі такий відпочинок, а для 
нас – це ще більш цінний час, адже ми - 
переможці і багато зусиль доклали, щоб 
вибороти такий подарунок», – каже Марія 
Паламарчук зі Старокостянтинова.

Юні мандрівники не лише оглянули схи-
ли найбільшого в України гірськолижного 
курорту, а й потрапили на Озеро Молодо-
сті.

«Ми незабутньо провели час на озері – 
веселилися, купалися та засмагали. Якщо 
порівнювати, де краще влітку – на морі чи 
в Буковелі – думки нашого колективу розхо-
дяться. Адже це залежить і від погоди, і 
від компанії, а вона в нас просто супер!» – 
діляться враженнями танцівники із Хмель-
ницького. 

Піднятися в гори – випробування не з 
простих, однак варте уваги. Цьогоріч діти 
підкорювали гору «Хом’як» (висота - 1542 

м), на вершині якої розміщена статуя Діви 
Марії.

«Ми йшли зеленим маршрутом - він не 
такий складний, як синій чи червоний. Од-
нак на останніх 500 метрах до вершини 
умови трохи змінилися – закінчився ліс, а 
попереду були кам’яні брили, коріння дерев 
та кущі чорниці. Коли ми озирнулися назад, 
не могли повірити власним очам – здава-
лося, що летимо над землею, як ті птахи. 
Дуже пощастило нам із погодою, адже 
ми могли розгледіти все навколо: полони-
ну, гори, маленькі населені пункти та ней-
мовірну красу природи. Повітря настільки 
чисте та свіже, що втома проходить і все 
тіло сповнюється бадьорістю та енер-
гією. Я переконався, що зусилля того варті. 
І особливо гордий тим, що така краса є 
саме в Україні», – поділився враженнями 
Олександр Балагур зі Ярмолинець. 

Для футболістів з Ізяслава поїздка в Кар-
пати – не просто винагорода за багаторічну 
працю. Досить символічним для них стало 
відвідування Музею футболу, що був на 
території бази відпочинку, де вони прожи-
вали. 

Юні волейболістки з Деражні вже чи-
мало часу приділили своєму виду спорту. 
Навіть на відпочинку тренувалися двічі на 
день, адже готуються до важливих змагань 
у своєму житті. 

«Більше б таких народних депутатів, 
як Олександр Герега. Мої дівчата стільки 
часу та сил приділяють заняттям, хочуть 
розвиватися, і в них це виходить, однак, 
щоб хтось колись дав можливість ось 
так відпочити – не було такого. Сьогодні 
батьки стають головними спонсорами, 
намагаються зацікавити дитину й дати 
можливість показати себе, а це все нема-
ленькі кошти. Тож, коли почули про путівку 
в Карпати – були вражені. Це важливо, це 
більше ніж важливо, адже діти – це по-
коління, яке вже скоро стане керувати дер-
жавою, і від нас залежить, яке в них буде 
дитинство», – говорить Юзефа Слівінська 
з Деражні. 

Емоцій було чимало, бажання залишити-
ся - ще більше, однак повертатися додому 
потрібно. Дорогою завітали й у Яремче, де 
милувалися водоспадом, а також познай-
омилися з історією комплексу церковних 
споруд і собором Зарваницької Матері Бо-
жої, а найсміливіші занурилися в джерело 
Святої Анни, яке відоме своєю цілющою 
силою. 

Володарі другого місця за участь у «Спар-
такіаді Поділля» отримали не менш приєм-
ну нагороду – сучасні спортивні костюми, 
які нагадуватимуть про любов до спорту та 
свято дитинства, подароване народним де-
путатом України Олександром Герегою та 
ГО «За конкретні справи».

Козацькому роду нема переводу


