Відомості про роботу
народного депутата України
Гереги Олександра Володимировича (в/о № 192)
з виборцями та в парламенті VIII скликання
(2014-2019 роки)
У 2014 році Ви, мої шановні виборці, вже вдруге обрали мене народним депутатом
України у виборчому окрузі № 192 Хмельницької області.
Розвиток Городоцького, Дунаєвецького, Чемеровецького і Ярмолинецького районів був і
залишається головним пріоритетом для мене.
Після обрання я пообіцяв регулярно звітувати про свою діяльність і дотримуюся
обіцянки. Адже мандат народного депутата – це не привілей, а велика відповідальність
перед тими, хто довірив мені цю роботу.
Ці роки не були легкими для нашої країни. Російська агресія створила неймовірне
навантаження на економіку, а головне – забирає життя наших співвітчизників, як
цивільних, так і військових.

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
На розгляд до Верховної Ради VIII скликання було подано 64 законопроекти, які були запропоновані
громадянами у виборчому окрузі №192, 8 з них стали чинними законами.
Серед них:
№
з/п
1

2

Законопроект
Назва

Дата, номер

Про внесення змін до деяких №1076 від
законодавчих актів України 27.11.2014 р.
щодо забезпечення реалізації
житлових
прав
мешканців
гуртожитків
Про внесення змін до пункту 3
розділу
VIII
"Прикінцеві
положення" Закону України
"Про забезпечення реалізації
житлових
прав
мешканців
гуртожитків"

Проблема,
яку вирішує закон
Закони про гуртожитки

Прийняття цих законів дозволило суттєво
знизити ризик можливих порушень житлових
прав мешканців гуртожитків та майнових
прав територіальних громад, на території
№9102 від яких розташовані відповідні гуртожитки, а
знизити
рівень
суспільного
19.09.2018 р. також
напруження
у
середовищі
мешканців
гуртожитків.
Було продовжено мораторій на виселення
мешканців гуртожитків до завершення
виконання
Загальнодержавної
цільової
програми передачі гуртожитків, побудованих
до 1 грудня 1991 року, та відчуження житла
(окрім передачі у комунальну власність
міських, селищних чи сільських рад
відповідно до закону).
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Цього рішення чекали 500 тисяч українців,
які мешкають в гуртожитках і не можуть
оформити свої договірні відносини з
електрики, газопостачання, навіть приписки.
3

Про внесення змін до Кодексу №1639 від Закон про випробувальний термін
законів про працю України 26.12.2014 р.
(щодо
випробування
при
Закон відмінив випробувальний термін для
прийнятті на роботу)
деяких категорій осіб, в результаті чого
роботодавці припинили зловживати своїм
становищем та більше не відмовляють у
наданні роботи кандидатам на посаду, які
відмовились від проходження випробування.
Так, випробувальний термін було скасовано
для осіб, обраних на посаду; переможців
конкурсного відбору на заміщення вакантної
посади; осіб, які пройшли стажування під час
прийняття на роботу з відривом від основної
роботи; вагітних жінок; самотніх матерів, що
мають дитину у віці до 14 років або дитинуінваліда; осіб, з якими укладається трудовий
договір строком до 12 місяців; осіб на
тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо
переміщених осіб.
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Про внесення змін до Закону №4646-д від Закон для удосконалення бухобліку та
України "Про бухгалтерський 16.06.2017 р. фінзвітності
облік та фінансову звітність в
Україні" (щодо удосконалення
Прийняття закону покликано посилити
деяких положень)
позиції України в рейтингах легкості ведення
бізнесу, забезпечити приплив прямих
іноземних інвестицій та встановлення
прозорості фінансової звітності підприємств.
Йдеться про обов'язкове застосування
міжнародних стандартів обліку для великих
підприємств, зменшення звітності для малого
бізнесу та доступ громадян до їх фінансових
звітів.
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Про аудит фінансової звітності №6016-д від Закон про перехід на
та аудиторську діяльність
23.10.2017 р. стандарти роботи аудиторів

європейські

Разом із законопроектом №4646-д створює
умови для інвестицій в Україну.
Завдяки
закону
норми
національного
законодавства
у
сфері
аудиторської
діяльності приводяться у відповідність до
законодавства ЄС. Підвищуються вимоги до
аудиторів, встановлюється новий порядок
атестації аудиторів для забезпечення гарантій
високого рівня їх знань. Це сприятиме
розвитку аудиторської діяльності в Україні, а
також забезпечить покращення інвестиційної
привабливості національної економіки.
2

6

7

8

Про
внесення
змін
до №6684 від
підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ 12.07.2017 р.
(щодо
не
застосування
штрафних
санкцій
за
несвоєчасну
реєстрацію
податкових
та
акцизних
накладних
унаслідок
несанкціонованого втручання у
роботу комп'ютерних мереж
платників податків)

Закон про вірус «Petya»
Закон звільнив від штрафів платників
податків, які не подали накладні через
кібератаку на Україну, що сталася 27 червня.
Від атаки вірусу Petya постраждали державні
та комерційні установи, а також банківська
система.
Варто зазначити, що діючими нормами
Податкового кодексу встановлено великі
штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію
податкових та акцизних накладних.

Про внесення змін до ПКУ №8487 від Закони про «євробляхи»
щодо оподаткування акцизним 15.06.2018 р.
податком
легкових
Законами була знижена вартість легалізації
транспортних засобів
авто із «єврономерами», а також посилено
контроль за тим, що відбувається із авто на
Про внесення змін до Митного №8488 від іноземних номерах, ввезеними в Україну у
транзиту
чи
тимчасового
кодексу України та деяких 15.06.2018 р. режимі
перебування.
законодавчих актів України
щодо ввезення транспортних
Завдяки цьому понад 13,6 млрд. грн.
засобів на митну територію
надійшло до Пенсійного Фонду України від
України
пільгового розмитнення автомобілів на
іноземній реєстрації.

Також були внесені поправки до ряду законопроектів, які були враховані при їх прийнятті та
які сприяють веденню бізнеса, у т.ч малого та середнього.
Зокрема,
до ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (реєстр. № 9260):
- збільшено терміни подання заперечень до актів перевірки контролюючих органів з 5 робочих днів
до 10 робочих днів;
- збільшено терміни подання скарг до контролюючих органів з 10 календарних днів до 10 робочих
днів;
- урегульовано питання щодо нарахування пені при виправлені помилок у податковій звітності, у
результаті чого пеня нараховується не з 1 дня недоплати податків, а з 91 дня.
до ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (реєст. №6776-д) відповідно
до яких:
-

встановлено єдині терміни для подання бухгалтерської та податкової річної звітності – 60 к. днів
замість 40 к. днів,
збільшено суму допомоги суб’єктам фізкультури і спорту, які є неприбутковими організаціями із
4% до 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року – у надавача допомоги ця сума
включається до витрат (та не коригується податковими різницями).
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ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ
З грудня 2014 по травень 2019 рр. мною було направлено до Кабінету Міністрів України, керівникам
міністерств і відомств України, Генеральному прокурору України, місцевим органам влади і
управління, які розташовані на території Хмельницької області, іншим місцеві органи влади і
управління 197 депутатських запитів.
Різноманітні питання у депутатських запитах порушувались саме Вами і стосувалися проблем всіх сфер
життя, особливо - об’єднаних територіальних громад, військовослужбовців, дітей, пенсіонерів, освіти,
фермерів і т.д.

РОБОТА У КОМІТЕТІ З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ
Як Голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету Верховної Ради
України з питань податкової та митної політики, ініціював та активно сприяв результативному
проходженню законодавчих ініціатив щодо Законів України.
Одним з головних моїх завдань на сьогоднішній день залишається правильна, професійна і чітка
законотворча робота. Тому постійно беру участь у роботі над підготовкою та обговоренням
законопроектів на засіданнях Комітету з питань податкової та митної політики, а також у робочих
групах з важливих податкових і митних проблем.
Так, останнім болючим питанням, що розглядалося на засіданні податкового Комітету і яке Ви всі
пам’ятаєте, було щодо відкладення терміну набуття чинності закону про запровадження штрафів за
керування нерозмитненими автомобілями на три місяці – до 24 серпня 2019 року.

СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Моя робота як депутата від мажоритарного округу спрямована на розв’язання, в першу чергу, проблем
Городоцького, Дунаєвецького, Чемеровецького і Ярмолинецького районів, всієї Хмельниччини. Разом із
командою ГО «За конкретні справи» ми працюємо над широким колом питань, від великих проектів до
персональних звернень мешканців.
До 2017 р. субвенції з Державного бюджету не залучалися. На сьогоднішній день у тісній співпраці з
міськими головами, головами громад та головою Хмельницької обласної державної адміністрації ми
докладаємо усіх зусиль для підвищення стандартів життя у районах. Це, перш за все, збільшення
фінансування потреб районів, завдяки яким, зокрема, відновлюється та розвивається інфраструктура,
поліпшується матеріально-технічна база шкіл, садочків та лікарень, ремонтуються дороги. В постійному
діалозі з громадами ми визначаємо пріоритети розвитку і разом плідно працюємо над втіленням наших
планів.
Саме за результатами такого діалогу ми формуємо пропозиції до Програми економічного та соціального
розвитку, що дає можливість бюджетним коштом реалізувати проекти, які потрібні людям.
Домігся виділення субвенції з державного бюджету:
у 2017 році – 15,5 млн. грн.,
у 2018 році – 20 млн. грн.
Ці гроші спрямовані на потреби закладів освіти, охорони здоров’я, освітлення, покриття вулиць, ремонт
тротуарів.
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Городоцький район

1

Городоцька ОТГ

Реконструкція мереж вуличного освітлення
по вул. Виговського, вул. 1-го Травня,
вул. Ціолковського, пров. Свердлова, пров. Чапаєва,
пров. Маяковського, пров. Річний в м. Городок
Хмельницької області

2

Городоцький
район

Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок по вул.
Шевченка, 40, м. Городок Хмельницької області –
будівництво
Всього за 2017 рік

1

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

Городоцький
район

1 250,00

8 000,00

9 250,00

10 000,00

Всього за 2018 рік

10 000,00

Всього коштів за 2017-2018 роки

19 250,00

Дунаєвецький район
Всього за 2017 рік

1

ОТГ
м. Дунаївці

Капітальний ремонт підлоги спортивного залу
Дунаєвецького міського центру «Спорт для всіх»
по вул. Дунайгородська, 2 в м. Дунаївці
Хмельницької області

2

ОТГ
м. Дунаївці

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.
Партизанській, пров. Декоративному, вул. Широкій,
вул. Рогульського, пров. Сонячному в м. Дунаївці
Хмельницької області

3

ОТГ
м. Дунаївці

4

ОТГ
смт Дунаївці

5

ОТГ
смт Дунаївці

1

ОТГ
м. Дунаївці

2

ОТГ
м. Дунаївці

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення спортивного
комплексу по вул. Дунайгородській, 2
в м. Дунаївці Хмельницької області
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку та заміна
дверних блоків в будівлі ясел-садка по вул. Молодіжній,
буд. 18-А в смт Дунаївці Дунаєвецького району
Хмельницької області

1785,60

867,60

265,10

117,30

338,00

Придбання дитячих гірок, каруселей, гойдалок

197,60

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

1 668,60

Всього коштів за 2017-2018 роки
5

1 330,1

338,50

3454,20

Чемеровецький район
Всього за 2017 рік

2 369,00

1

ОТГ
смт Чемерівці

Капітальний ремонт системи опалення
основної будівлі Ясла-сад №1 «Дзвіночок»
по вул. Дружби, 3 смт Чемерівці
Чемеровецького району Хмельницької області

719,00

2

ОТГ
смт Чемерівці

Капітальний ремонт будівель Красноставського ДНЗ
«Ромашка» по вул. Перемоги, 4 с. Красноставці
Чемеровецького району Хмельницької області

400,00

3

Чемеровецький
район

Реконструкція стадіону «Товтри» по вул. Центральній, 50
в смт Чемерівці Хмельницької області

1 250,00

Всього по за 2018 рік

1

Чемеровецький
район

Капітальний ремонт «заміна вікон» поліклінічного
відділення Чемеровецької центральної районної лікарні по
вул. Центральна, 61-Г в смт Чемерівці Чемеровецького
району Хмельницької області
Всього коштів за 2017-2018 роки

1 498,00

1 498,00

3 867,00

Ярмолинецький район

1

смт Ярмолинці

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) будівлі
Ярмолинецького НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів і гімназія по
вул. Пушкіна, 6 в смт Ярмолинці Хмельницької області
Всього за 2017 р.

1 154,200
1 154,200

1

смт Ярмолинці

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

2

смт Ярмолинці

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

2 705,203

смт Ярмолинці

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

2 242,483

3

1 833,402

Всього по за 2018 рік

6 781,088

Всього коштів за 2017-2018 роки

7 935,288
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РОБОТА В ОКРУЗІ
Загальна кількість звернень громадян:
- письмових за 2014-2018 рр.– 4475, за січень-квітень 2019 р. – 237;
- усних за 2014-2018 рр.– 8004, за січень-квітень 2019 р. – 429;
До звернень з виборчого округу №192 додалися звернення з усіх районів Хмельниччини з різними
проханнями, а також з усієї України і з-за кордону.
1. Депутатські звернення
Основні питання:
- аграрної політики та земельних відносин,
- охорони здоров'я, сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму,
- будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства,
- бюджету,
- державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, децентралізації,
- екологічної політики, природокористування;
- економічної політики, підприємництва,
- законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності,
- запобігання і протидії корупції,
- інформатизації та зв'язку,
- культури і духовності, науки і освіти,
- податкової та митної політики,
- прав людини, правової політики та правосуддя,
- соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю,
- банківської діяльності,
- матеріальної допомоги та інші.
Адресати звернень:
- Адміністрація Президента України;
- Кабінет Міністрів України;
- Генеральна прокуратура України;
- керівники міністерств і відомств України, посольства і консульства;
- місцеві органи влади і управління: Переяслав-Хмельницькому, Кам’янець-Подільському,
Мелітопольському, Славутському, Хотинському, Івано-Франківському та Київському міським
головам, головам Хмельницької обласної державної адміністрації та Мукачівської районної
державної адміністрації; Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА, Комісії з питань
освіти, культури, роботи з молоддю, фізкультури та спорту, соціального захисту населення та
охорони здоров’я Переяслав-Хмельницької міської ради; Управлінню соціального захисту
населення Дунаєвецької райдержадміністрації; Відділу освіти, молоді та спорту Новоушицької
селищної ради;
- Комітети Верховної Ради України,
- заклади охорони здоров’я: Національному інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.
Шалімова, НДСЛ «Охматдит», ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова»
НАМН України, Національному інституту раку, Комунальному некомерційному підприємству
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», ДУ «Головне бюро судово-медичної
експертизи Міністерства охорони здоров’я України»,
та багатьом іншим.

7

Як народний депутат України спрямовую значні зусилля не тільки на законодавчі
ініціативи, а і на фінансування соціальних та гуманітарних проектів. Зокрема, постійно надається
допомога ветеранам війни, афганцям, чорнобильцям, воїнам АТО, хворим дітям. Моїм незмінним
пріоритетом є захист дітей та створення умов для їх розвитку, також допомога хворим дітям, які
потребують дороговартісного лікування.
З 2015 р. по сьогоднішній день надано допомогу військовим частинам у вигляді товарноматеріальних цінностей на суму більше 5 млн. грн., у тому числі і засоби індивідуального захисту:
бронежилети сьомого ступеня захисту, кевларові шоломи, палатки, каремати, харчі, одяг, взуття,
електрогенератори тощо. Ця робота продовжується і зараз.
Дітям Хмельниччини - 44 неповнолітніх (55 дітей - з початку агресії), батьки яких загинули в
зоні проведення АТО, щомісячно до повноліття виплачується стипендія 2000 грн.
Усю свою заробітну плату народного депутата України перераховую хворим дітям зі свого
виборчого округу №192 Хмельницької області, де вже вдруге обраний.
П’ять років поспіль для дітей всієї Хмельниччини проводиться «Спартакіада Поділля», в якій
беруть участь більше 1400 дітей. Переможці отримують нагороди у вигляді відпочинку в Буковелі, на
морі в м. Коблеве Миколаївської області, екскурсійні поїздки у м. Львів, до Верховної Ради України в м.
Київ.
В жовтні 2018 р. у Тернополі на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 відкрили першу
в Україні соціально-спортивну школу. Це стало можливим завдяки співпраці Федерації футболу
Тернопільської області, громадській організації «Епіцентр дітям», Фонду «Реал Мадрид Іспанія» та
уповноваженому послу клубу «Реал» (Мадрид) Альваро Арбелоа. На меті – Київська і Хмельницька
області.
Як відомо, у 2013 році був обраний Президентом Федерації важкої атлетики України. Цей вид
спорту отримав «друге дихання». В Україні, зокрема, на Хмельниччині, збудовані кращі важкоатлетичні
спортивні зали, а найсильніші спортсмени-важкоатлети неодноразово ставали переможцями
Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи та світу. У червні 2017 р. мене було обрано віце-президентом
Федерації футболу України.
Займаюсь громадською роботою з популяризації та розвитку фізичної культури і спорту,
зокрема, серед дітей, молоді та юнацтва. Так, 16 жовтня 2014 р. у Городку відбулися історичні
грандіозні події – відкриття сучасного європейського спорткомплексу «Епіцентр» та Чемпіонату
України з важкої атлетики. 3 липня 2015 р. - відкриття нового спортивного комплексу «Епіцентр» у м.
Хмельницький. 16 жовтня 2015 р. - відкрито важкоатлетичний спортивний комплекс «Епіцентр» у м.
Кам'янець-Подільський Хмельницької області. 12 листопада 2016 р. - відкрито потужний сучасний
спорткомплекс «Епіцентр» у с. Плужне Ізяславського району Хмельницької області.
Вже вдруге протягом останніх років місто Городок Хмельницької області приймає учасників та
гостей Чемпіонату України з важкої атлетики. У 2014 р. разом з відкриттям найбільшого в Україні
спортивного комплексу відбувся і Чемпіонат України з цього виду спорту. З 25 до 28 травня 2016 р.
пройшов національний турнір, який став головною подією у важкій атлетиці країни за чотири спортивні
роки: змагання визначили атлетів, які представляли Україну на Олімпійських іграх-2016 у Бразилії. У
першості країни взяли участь понад 300 учасників з усієї України, серед яких - чемпіони і призери світу
та Європи. Також у листопаді 2018 р. у м. Городок в СК «Епіцентр» хмельницька команда зіграла в
єврокубках з волейболу проти норвежців, а у квітні 2019 р. тут пройшов XXVIII Чемпіонат України з
волейболу.
Також було проведено капітальні ремонти у спортивних залах 192 виборчого округу
Хмельницької області (Городоцький, Дунаєвецький, Чемеровецький і Ярмолинецький райони).
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Проведена значна робота з покращення матеріально-технічної бази житлових будинків
Городоцького, Дунаєвецького районів, і матеріальної підтримки медичним та освітнім закладам,
підприємствам та установам бюджетної сфери Хмельниччини.
Лікарням, ФАПам, школам, дитячим садочкам, сільським клубам, храмам, церквам надаються
будівельні матеріали і проводяться капітальні ремонти, здійснюється перекриття дахів, закупка
меблів, комп’ютерної техніки, автомобілів швидкої допомоги, тракторів, снігоприбиральних машин та
інше.
Головною метою свого життя вважаю духовне та економічне відродження рідної
Хмельниччини та всієї України.
Попереду ще багато роботи. День за днем і крок за кроком ми змінюємо райони, міста, села і
нашу країну на краще.
І це все – наші спільні досягнення. Дякую Вам за довіру!
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