Відомості про роботу народного депутата України
Гереги Олександра Володимировича з виборцями та в парламенті
(з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.)
№ п/п

1

Контакти:
Веб-сайт: https://gerega.org.ua/, http://www.spravy.org.ua/
e-mail: Hereha.Oleksandr@rada.gov.ua
КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ
Відвідуваність пленарних засідань
ЗАКОНОДАВЧА РОБОТА
Кількість поданих законопроектів, всього
Кількість законопроектів, що стали чинним актом
Кількість поданих законопроектів загальнодержавного значення
Перелік таких законопроектів:

На сайті ВРУ
51, у 2017 р. – 13
4, у 2017 р. – 3
У 2017 р. – 13

1. № 6016-д від 23.10.2017 р. про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність –
02.02.2018 р. закон повернуто з підписом від Президента
2. № 6299-1 від 20.04.2017 р. про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України
(щодо удосконалення процедур прийняття рішень)
3. № 6365 від від 13.04.2017 р. про внесення змін до Закону України "Про Регламент
Верховної Ради України" (щодо забезпечення підвищеної ефективності роботи
Верховної Ради України у зв'язку з проведенням антитерористичної операції)
4. № 6420 від 28.04.2017 р. про внесення змін до Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту інтересів осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення при здійсненні
містобудівної діяльності)
5. № 6443 від 15.05.2017 р. про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух"
(щодо впровадження світового досвіду у розвантаженні транспортних потоків)
6. № 6464 від 18.05.2017 р. про внесення змін до Закону України "Про оренду землі"
(щодо забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку сільських
територій)
7. № 6576 від 09.06.2017 р. про внесення змін до Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" (щодо забезпечення конституційного права українських
сімей на достатній життєвий рівень)
8. № 6584 від 13.06.2017 р. про внесення змін до Митного кодексу України (щодо
підвищення граничної межі безмитного переміщення (пересилання) товарів у
міжнародних поштових, експрес-відправленнях та несупроводжуваному багажі)
9. № 4646-д від 16.06.2017 р. про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень) - став
чинним актом - 2164-VIII
10. № 6640 від 22.06.2017 р. про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України
(щодо листа підтримки законопроектів)
11. № 6655 від 27.06.2017 р. про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо перетворення електронних петицій у ефективний механізм комунікації влади і
суспільства)
12. № 6684 від 12.07.2017 р. про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового
кодексу України (щодо не застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію
податкових та акцизних накладних унаслідок несанкціонованого втручання у роботу
комп'ютерних мереж платників податків) - став чинним актом - 2143-VIII
13. № 7370 від 07.12.2017 р. про внесення змін до Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності)
Кількість поданих законопроектів локального значення, спрямованих на
вирішення проблем округу

10

Кількість депутатських запитів, всього

2.
1

Вих. №147-01/390 від
«19» січня 2017 р.

Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В. Б.

2

Вих. №148-01/390 від
«19» січня 2017 р.

Голові Хмельницької облради
Загородному М. В.

3

Вих. №39-02/390 від
«22» лютого 2017 р.

Генеральному прокурору
України ЛУЦЕНКУ Ю.В.

4

Вих. №40-02/390 від
«22» лютого 2017 р.

5,6

Вих. №54-03/390 від
«16» березня 2017 р.

7

Вих. №55-03/390 від
«16» березня 2017 р.

Віце-прем'єр-міністру України
- Міністру регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України
ЗУБКУ Г.Г.
- В.о. міністра охорони
здоров’я України
СУПРУН У.Н.
- Голові Хмельницької
обласної державної
адміністрації
КОРНІЙЧУКУ О.О.
Міністру фінансів України
ДАНИЛЮКУ О.О.

8

Вих. №62-04/390 від
«04» квітня 2017 р.

Міністру культури України
НИЩУКУ Є.М.

9,10

№63-04/390 від «04»
квітня 2017 р.

11,
12

Вих. №75-04/390 від
«18» квітня 2017 р.

- Голові Красилівської
районної державної
адміністрації
Островській Н.В.
- Голові Красилівської
районної ради
Пасічнику В.С.
- Міністру освіти і науки
України ГРИНЕВИЧ Л.М.
- Міністру фінансів України
ДАНИЛЮКУ О.О.

13

Вих. №92-05/390 від
«18» травня 2017 р.

Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В. Б.

14

Вих. №93-05/390 від
«18» травня 2017 р.

Міністру оборони України
ПОЛТОРАКУ С. Т.

15

Вих. №111-06/390 від
«20» червня 2017 р.

Голові Хмельницької обласної
державної адміністрації
КОРНІЙЧУКУ О.О.

16

Вих. №194Р-06/387 від
«22» червня 2017 р.

В.о. міністра охорони
здоров’я Укр. СУПРУН У.Н.

40
Щодо фінансування з Держбюджету
будівництва нового корпусу Хмельницької
обласної дитячої лікарні
Щодо необхідності виділення коштів на
капітальний ремонт Ямпільської ЗОШ
Білогірського району Хмельницької області
Щодо ДП «Закупнянський кар’єр» в
с. Закупне Чемеровецького району
Хмельницької області стосовно передачі в
оренду цілісного майнового комплексу
підприємства іншим особам
Щодо переведення дачних будівель
товариства «Колос» в житлові у
Шаровечківській сільській раді

Щодо переформатування роботи і
підтримки Хмельницької обласної
організації Товариства Червоного Хреста
України

Щодо фінансування заходів компенсації
ризику населення, яке проживає в
30-кілометровій зоні спостереження
Хмельницької АЕС
Щодо встановлення надбавки працівникам
державних i комунальних клубних закладів
за вислугу років
Щодо стану виконання «Програми
подолання негативного впливу роботи
Чернелівського водогону на стан
водозабезпечення населених пунктів
Красилівського району, що відносяться до
його пойми, на 2007-2020 роки»
Щодо виділення субвенції
Ярмолинецькому району Хмельницької
області за рахунок резерву коштів освітньої
субвенції в сумі 7800,0 тис. гривень.
Щодо негативних наслідків у
Хмельницькій області в зв’язку з
будівництвом Верхньодністровського
каскаду ГЕС
Щодо вирішення питання забезпечення
Старокостянтинівського військового
госпіталю у Хмельницькій області
необхідними ліками
Щодо сприяння у будівництві
оптоволоконної мережі доступу мешканців
с. Пилипківці Новоушицького району
Хмельницької області до Інтернету
Щодо необхідності забезпечення
Ізяславської ЦРЛ медичним обладнанням

17

Вих. №194Р-09/387 від
«07» вересня 2017 р.

Першому заступнику Голови
Державної екологічної
інспекції України, В.о. Голови
Державної екологічної
інспекції України Ковлєву І.О.

18,
19

Вих. №194-Р/387 від
«07» вересня 2017 р.

-

20

Вих. №143-09/390 від
«20» вересня 2017 р.

21,
22

Вих. №144-09/390 від
«20» вересня 2017 р.

23,
24

Вих. №154-10/390 від
«04» жовтня 2017 р.

25

Вих. №156-10/390 від
«04» жовтня 2017 р.

Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В.Б.
- Голові Антимонопольного
комітету України
ТЕРЕНТЬЄВУ Ю.О.
- В.о. міністра охорони
здоров’я України
СУПРУН У. Н.
- Міністру фінансів України
ДАНИЛЮКУ О.О.
Міністру фінансів України
ДАНИЛЮКУ О.О.

26

Вих. №202Р-10 від
«05» жовтня 2017 р.

Міністру соціальної політики
України РЕВІ А.В.

27

Вих. №203Р-10/387 від
«05» жовтня 2017 р.

28

Вих. №177-11/390 від
«09» листопада 2017 р.

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

29

Вих. №178-11/390 від
«09» листопада 2017 р.

30

Вих. №209Р-11/387 від
"09" листопада 2017 р.

31,
32

Вих. №207Р-11/387 від
"09" листопада 2017 р.

33

Вих. №181-11/390 від
«16» листопада 2017 р.

34,
35

Вих. №213Р-11/387 від
"16" листопада 2017 р.

Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.
- Голові Хмельницької
обласної державної
адміністрації
Корнійчуку О.О.
Голові Державної служби
України з безпеки на
транспорті Ноняку М.В.
-

В.о. міністра охорони
здоров’я України
СУПРУН У. Н.
Міністру фінансів України
Данилюку О.О.
- Міністру екології та
природних ресурсів України
Семераку О.М.
- Голові Державної
екологічної інспекції
України Яковлєву І.О.
Міністру соціальної політики
України РЕВІ А.О.
- Міністру фінансів України
ДАНИЛЮКУ О.О.
- Голові Хмельницької ОДА
КОРНІЙЧУКУ О.О.

Щодо екологічної проблеми, що виникла
внаслідок викидів із очисних споруд в
р.Случ, які знаходяться на ділянці дороги
Красилів – Дружне – Заставки
Красилівського району Хмельницької
області
Щодо підтримки та сприяння фінансування
створення багатопрофільного
регіонального Центру професійної освіти
на базі Красилівського професійного ліцею,
Хмельницької області
Щодо недотримання вимог чинного
законодавства при проведенні конкурсних
засідань з розподілення автобусних
маршрутів
Щодо становлення чіткого механізму
реалізації Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання»
Щодо комплексного вирішення хоспісної
допомоги на Хмельниччині

Щодо недопущення передачі фінансування
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з місцевих
бюджетів
Щодо справедливого нарахування
заробітної плати працівникам охорони
здоров'я
Щодо необхідності доповнення списку
препаратів по програмі "Доступні ліки"
Щодо збереження Хмельницької обласної
психіатричної лікарні №2 в
с. Городище Шепетівського району
Хмельницької області
Щодо маркування ліків з метою отримання
їх комунальними лікарнями
Щодо необхідності виділення коштів для
завершення будівництва Залузької ЗОШ в
Білогірському районі Хмельницької області
Щодо вжиття дієвих заходів для
запобігання забруднення навколишнього
середовища в смт Базалія Теофіпольського
району Хмельницької області
Щодо окремих правових аспектів
забезпечення майнових прав громадян на
отримання субсидій
Щодо необхідності передбачення коштів в
Державному та обласному бюджетах на
2018 р. для капітального ремонту доріг у
Хмельницькій області

4.
5.
6.

7.

36

Вих. №199-12/390 від
«06» грудня 2017 р.

37

Вих. №200-12/390 від
«06» грудня 2017 р.

38,
39

Вих. №217Р-12/387 від
"07" грудня 2017 р.

40

Вих. №218Р-12/387 від
"07" грудня 2017 р.

Міністру аграрної політики та
продовольства України
КУТОВОМУ Т.В.
Міністру внутрішніх справ
України АВАКОВУ А.Б.
- Міністру фінансів України
ДАНИЛЮКУ О.О.
- В.о. міністра охорони
здоров’я України
СУПРУН У. Н.
Міністру внутрішніх справ
України АВАКОВУ А.Б.

Щодо державної підтримки аграрного
виробництва
Щодо фактів підроблення офіційних
документів при розпаюванні землі і майна
КСП «Балинське» Хмельницької області
Щодо передбачення коштів в державному
бюджеті України на 2018 р. на кохлеарну
імплантацію для дітей із вадами слуху
Щодо погашення заборгованості
сільськогосподарським виробничим
кооперативом "Перший національновиробничий кооператив"

Кількість запитів, на які отримана відповідь
Кількість запитів, за якими було вирішено або дано рух для вирішення
піднятих в них питань
Кількість поданих запитів щодо питань загальнодержавного значення
Кількість поданих запитів щодо питань вирішення проблем округу
РОБОТА В ОКРУЗІ
Кількість громадських приймалень в окрузі
Громадська приймальня ПП «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ»
м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 12
Кількість та ПІБ помічників-консультантів:
- Ткаченко Уляна Юріївна,
- Владимирцева Лариса Миколаївна,
- Григор'єва Ольга Олександрівна,
- Грущак Іван Михайлович,
- Демиденко Костянтин Анатолійович,
- Єгоров Олександр Борисович,
- Котова Оксана Леонідівна,
- Крівцов Олексій Олексійович,
- Максименко Юлія Володимирівна,
- Михайлишин Петро Йосипович,
- Мішенкова-Данелюк Ганна Сергіївна,
- Нескромнюк Олеся Юріївна,
- Підрушняк Володимир Ілліч,
- Рожкова Ольга Сергіївна,
- Синиця Борис Сергійович,
- Сиротюк Ніна Петрівна,
- Старостишен Володимир Михайлович,
- Трачук Лариса Володимирівна,
- Шейко Олександр Петрович
Перелік дат здійснення особистого прийому:
Городоцький район:
- 15-16 квітня 2017 р. – м. Городок.
- 13 червня 2017 р.
- 29 жовтня 2017 р.
- 11 листопада 2017 р.
Дунаєвецький район:
- 15-16 квітня 2017 р. – м. Дунаївці, Дунаєвецький район.
- 13 червня 2017 р. – смт Дунаївці.
- 27-28 жовтня 2017 р. – смт. Смотрич, с. Балин, с. Рудка, с. Стара Гута.

36
36
40
19
4
1
19

Чемеровецький район:
- 16 квітня 2017 р. – колективна зустріч з прихожанами Української греко-католицької
церкви.
- 29 липня 2017 р. – колективна зустріч з виборцями смт. Закупне.

8.

Ярмолинецький район:
- 15-16 квітня 2017 р. – смт Ярмолинці.
Загальна кількість звернень громадян (усних та письмових)

1801

м. Городок: письмових – 146.
м. Дунаївці: письмових – 100.
смт Чемерівці: письмових – 592.
смт Ярмолинці: письмових – 95.

9.

Усних: 868.
Кількість депутатських звернень
433
Основні питання:
- аграрної політики та земельних відносин,
- будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства,
- бюджету,
- державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування,
- екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи,
- економічної політики,
- законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності,
- запобігання і протидії корупції
- інформатизації та зв'язку,
- культури і духовності,
- науки і освіти,
- охорони здоров'я,
- податкової та митної політики,
- прав людини,
- правової політики та правосуддя,
- підприємництва,
- сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму,
- соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, ветеранів, учасників
бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю,
- транспорту,
- банківської діяльності,
- децентралізації,
- 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
- Заклади освіти, охорони здоров’я (міські і обласні лікарні), спорту (федерації)
- Національний інститут раку, Інститут травматології та ортопедії НАМН України,
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Національний
інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, Інститут нейрохірургії імені
академіка А. П. Ромоданова НАМН України, Центр дитячої кардіології та кардіохірургії,
закордонні лікарні.

10.

Кількість проведених колективних зустрічей з громадянами округу:

88

Чемеровецький район:
- з громадами с. Летава, с. Кугаївці, с. Почапинці, с. Зарічанка, с. Жердя,
смт Чемерівці,
- з депутатами місцевих рад всіх рівнів,
- з представниками влади – Чемеровецької РДА Батюком О.М.,
райради Павлишиною С.А., селищної ради Павлюком Л.В., виборцями,
- з учасниками проекту «Шевченківськими стежками», вчителями та
школярами НВК №2,
- працівниками культури, Чемеровецької ЦРЛ.

11

Дунаєвецький район:
- з колективами ЦРЛ, Дунаєвецької ЗОШ, ДНЗ,
- об’їзд 12 об’єктів, де планувалися ремонти, з метою вивчення ситуації
на місці,
- з прихожанами церков сіл Чаньків, Міцівці, смт Дунаївці та м. Дунаївці,
- з головами РДА і районної ради,
- з лікарями та хворими Дунаєвецької ЦРЛ (операційний блок, пологове
відділення),
- з виборцями сіл Рудка, Томашівка, Удріївці, Лошківці, Тинна, Стара
Гута, смт. Дунаївці, Міцівці,
- з колективами установ та організацій району під час роботи сесії
Дунаєвецької районної ради,
- з громадами Дунаєвецької селищної ради – Рудка, Томашівка, Удріївці,
Стара Гута, смт Дунаївці, Міцівці, Лошківці,
- з представниками та керівниками Дунаєвецької селищної ради.
Городоцький район:
- з прихожанами храму Св. Онуфрія, княгині Людмили Чеської, римокатолицького храму Св. Станіслава з нагоди храмового свята Св.
Антонія,
- з депутатами Городоцької міської ради, виборцями,
- з громадськістю Городоччини в приміщенні спорткомплексу
«Епіцентр»,
- з медпрацівниками Городоцької ЦРЛ,
- з педколективом Городоцької ЗОШ №4.

11.

12.

62
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Ярмолинецький район:
- зустріч з громадами сіл – Пасічна, Правдівка, Баламутівка, Виноградівка.
4
Зустрічі відбувались з нагоди:
- професійних свят,
- ювілейних дат закладів освіти,
- спортивних заходів,
- релігійних свят,
- публічних обговорень з проблемних питань районів.
Інформування виборців про депутатську діяльність:
Сайти: http://gerega.org.ua/, http://i.km.ua/, сторінка ПП «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» у ФБ
https://www.facebook.com/groups/za.konkretni.spravy/?fref=ts, «Наш Городок»
http://nashgorodok.km.ua/, «Ділові Дунаївці» http://dun.at.ua/.
Газети: «Городоцький вісник», «Дунаєвецький вісник», «Вперед», «Нове життя», «Подільські
вісті».

13.

Співпраця з посадовими особами органів місцевого самоврядування:
Постійна співпраця з посадовими особами Городоцької, Дунаєвецької, Чемеровецької і
Ярмолинецької міської, районної рад, ОТГ, селищними та сільськими радами щодо питань,
які стосуються звернень та пропозицій громадян.

14.

Згідно чинного законодавства щомісяця готую та подаю свої законопроекти, депутатські
запити, інформацію про участь у роботі Комітетів Верховної Ради України, підкомітетів та
робочих груп. Щомісячно на сайтах, у ЗМІ друкуються матеріали.

