Звіт перед громадою виборчого округу №192
Про діяльність народного депутата України Олександра Гереги за час після обрання його
виборцями 192 виборчого округу, який об’єднує Городоцький, Чемеровецький,
Дунаєвецький і Ярмолинецький райони.
Народний депутат України Герега О. В. вважає своїм головним та першочерговим
завданням неухильне виконання передвиборної програми, а також всебічне інформування
виборців про хід виконання взятих на себе передвиборних зобов’язань.
Парламентська та комітетська робота








У Верховній Раді України працюю головою підкомітету з питань митних тарифів,
нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі, включаючи питання
антидемпінгових розслідувань у Комітеті Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики;
Член міжпарламентської асамблеї України та Республіки Польща;
Член міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської
Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща;
Керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Великим Герцогством Люксембург;
Співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща;
Член груп з міжпарламентських зв’язків з Японією, Королівством Нідерландів, з
Китайською Народною Республікою, Королівством Іспанія, з Італійською
Республікою, Сполученими Штатами Америки, Російською Федерацією, з
Республікою Молдова та Республікою Білорусь.

Законопроекти, подані суб'єктом права законодавчої ініціативи

№
реєстр.
проекту

Дата
реєстрації

2144а

27.05.2013

про відзначення 95-річчя з дня народження двічі Героя
Соціалістичної Праці - Григорія Ткачука

3082

14.08.2013

про відновлення руху пасажирського потяга № 627К
сполученням Київ - Хмельницький - Ярмолинці - Городок Гусятин, № 640 Гусятин - Городок - Ярмолинці - Хмельницький
- Київ

3111

22.08.2013

про відзначення 100-річчя з дня народження Євгена Березняка

06.09.2013

про внесення змін до Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" щодо створення та подання
суб'єктами господарювання до органів доходів і зборів

3220

Назва законопроекту

контрольних стрічок в електронній формі

19.09.2013

про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань оціночної діяльності

3654

20.11.2013

про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне)
мито на живу худобу та шкіряну сировину" (щодо диференціації
ставок)

3776

18.12.2013

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
пільгової торгівлі лікарськими засобами у сільській місцевості

4024а

05.06.2014

про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" (щодо забезпечення продуктами харчування)

4025а

05.06.2014

про запобігання скиданню забруднюючих речовин у внутрішні
води України

13.06.2014

про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
(щодо розширення кола осіб, звільнених від сплати єдиного
внеску)

4314

27.02.2014

про внесення змін до статті 12 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" (щодо зміни розміру та порядку
нарахування допомоги при народженні дитини)

4552

25.03.2014

про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
удосконалення механізму трансфертного ціноутворення)

4553

25.03.2014

про внесення змін до Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" (щодо періодичності проведення планових
перевірок)

4571

26.03.2014

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
врегулювання питання відпустки по догляду за дитиною)

4600

28.03.2014

про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (щодо

3298

4077а

врегулювання питань реєстрації)

4864

14.05.2014

про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення
пенсій працівникам сільськогосподарських підприємств)

Детальна інформація
Підготовлені для реєстрації:





Проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Податкового кодексу
України щодо реєстрації податкових накладних".
Проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Податкового кодексу
України щодо оподаткування грошової винагороди учасників антитерористичної
операції та адміністрування податків і зборів".
Проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо захисту прав,
основоположних свобод та законних інтересів інвалідів".

Ініційовані О.В.Герегою законопроекти, які зареєстровані у Верховній Раді України,
будуть працювати для людей і головне на їх замовлення.
Наприклад:




про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо
створення та подання суб'єктами господарювання до органів доходів і зборів
контрольних стрічок в електронній формі (№3220 від 06.09.2013 р.); буде сприяти
забезпеченню принципу обґрунтованості юридичної відповідальності суб’єктів
господарювання, винних у порушеннях, пов’язаних із створенням та поданням до
органів доходів і зборів України контрольних стрічок і фіскальних денних звітів в
електронній формі.
про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оціночної
діяльності (№3298 від 19.09.2013 р.)., який розроблено з метою скасування плати за
оцінку земельних ділянок при оформленні спадщини. Оскільки, для здійснення
такої оцінки спадкоємцю потрібно сплачувати величезні суми коштів. Особливо
гостро стоїть це питання у сільській місцевості. Люди бажають отримати майно у
спадок, але не мають фінансової можливості на здійснення всіх процедурних
питань, інш.

Внесені поправки до 6 законопроектів:

0937

Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" щодо обмеження втручання у
діяльність суб'єктів господарювання

2883

Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення"

44731

Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території
України

4808

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності
державної служби зайнятості

4930

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення
податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану
вартість у разі застосування податкового компромісу

4930

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення
податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану
вартість у разі застосування податкового компромісу

Народним депутатом було подано 4 депутатських запити до Кабінету Міністрів
України та керівникам міністерств і відомств України:








щодо ремонту приміщень Українського офтальмотравматологічного центру та
Всеукраїнського очного опікового центру Державної установи "Інститут очних
хвороб і тканинної терапії імені Володимира Філатова Національної академії
медичних наук України" (11/10-67 06.09.2013).
щодо грошової компенсації за перевезення громадян пільгової категорії
перевізниками Городоцького, Ярмолинецького, Дунаєвецького, Чемеровецького
районів Хмельницької області (11/10-66 06.09.2013).
щодо виділення коштів згідно із проектно-кошторисною документацією для
завершення будівництва легкоатлетичного спортядра на Хмельницькому стадіоні
"Поділля" (11/10-447 18.04.2014).
щодо відновлення залізничного руху у напрямку Харкова через Хмельницький
(11/10-448 18.04.2014).
Міжнародна діяльність та участь у процесі євроінтеграції

Народний депутат України Герега О. В. очолив найбільшу депутатську групу Верховної
Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща, головними цілями та
завданнями якої є:






участь в організації та координації двостороннього міжпарламентського
співробітництва,
аналіз розвитку міжпарламентських відносин щодо подальшого поліпшення в
інтересах України і Польщі,
сприяння підготовці, реалізації та синхронізації процедур надання згоди на
обов’язковість міжнародних договорів, контактам та обміну інформацією з питань
поточної законодавчої діяльності парламентів,
сприяння співробітництву парламентських комітетів, комісій.

Депутатська група постійно співпрацює з обговорення завдань і питань, що
представляють спільні інтереси.

Робота зі зверненнями громадян
Враховуючи суспільну значущість запланованих заходів, народним депутатом України
Герегою О. В. проводилися прийоми громадян, зустрічі з виборцями, засідання
тематичних «круглих столів», в засобах масової інформації висвітлювалися результати
законотворчої, суспільно-політичної роботи народного обранця, реалізація на території
виборчого округу №192 передвиборної програми.
Так, з 01 січня 2013 по серпень 2014 рр. відповідно до Календарного плану проведення
сесій Верховної Ради України сьомого скликання було проведено:




зустрічей з виборцями – 116;
особистих прийомів (у т.ч. в громадських приймальнях) – 47;
розглянуто письмових звернень громадян – 807.

Загальна кількість громадян (враховуючи колективні звернення), які звернулися до
народного депутата України – 4247.
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Звернення, які надходять до народного депутата України, стосуються найрізноманітніших
проблем жителів округу:








рух транспорту,
електрифікація населених пунктів,
стан доріг,
фінансування об’єктів соціальної інфраструктури,
житлово-комунальні, медичні, земельні питання,
лікування хворих,
допомога українській армії в зоні проведення АТО та інш.

Народний обранець постійно працює з:






міністерствами фінансів, податків і зборів, оборони, аграрної промисловості,
молоді та спорту, інфраструктури, охорони здоров’я, соціальної політики,
економічного розвитку і торгівлі України, Державною екологічною інспекцією
України, Державним агентством автомобільних доріг України, Південно-Західною
залізницею;
з національними інститутами і академіями: інститутом cерцево-судинної хірургії
НАМН України; Національною дитячою спеціалізованою лікарнею “Охматдит”;
Інститутом нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова АМН України; ДУ
«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»;
Інститутом травматології та ортопедії НАМН України; Київським центром
трансплантації кісткового мозку; Національною академією внутрішніх справ;
Інститутом раку;
з центрами: Українським медичним центром реабілітації дітей з органічними
ураженнями нервової системи; Центром обліку бездомних громадян;



з клініками: КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер» щодо вирішення
проблем хворих людей, а також з установами і державними органами
Хмельницької ОДА у вирішенні порушених ними питань.
Збереження культурної спадщини округу

Створено науково-популярне видання разом з краєзнавцями районів округу, області
«Городоччина: час, події, люди».
Допомога українській армії
В період, коли український народ мужньо захищає територіальну цілісність недоторканість нашої країни на її східних кордонах, громадська організація «За конкретні
справи» і компанія «Епіцентр К», засновниками яких я є, об’єднала свої зусилля, щоб
допомогти нашій армії.
Приймаємо участь в акції «Підтримай Армію України!», оголошеної по телебаченню,
щодо матеріально-технічного та медичного забезпечення Збройних Сил України (передача
підтримки була організована шляхом створення єдиного мобільного номеру «565»,
зателефонувавши на який кожний бажаючий зміг автоматично перерахувати на підтримку
Української армії 5 гривень). Зроблені перекази грошей для військових з мобільних
телефонів від 5 до 500 гривень.
Також станом на початок серпня 2014 р. надана допомога Українській армії на суму
більш, ніж 10 000 000,00 грн., розподілення якої здійснює Міністерство оборони України
за потребою. У тому числі:








бронежилети покращеної якості;
шоломи кевларові;
матеріали для ремонту приміщень;
спальні мішки;
карімати;
колючий дріт;
мішки поліпропіленові для обладнання блок постів тощо.

Також, відправлено 20 вантажівок з продуктами, які виробляли: "Городоцький
молочноконсервний завод", ковбасне підприємство ТОВ "Верест", ПП «Сатанівський
плодоконсервний завод», Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів
І надалі продовжується робота щодо зміцнення боєздатності Збройних Сил України. В
містах і селах виборчого округу №192 Хмельницької області організовуюються
розселення людей - переселенців із зони АТО, проводяться акції добровільного збору
речей і продуктів.

