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Звіт секретаря Бердичівської міської ради VIII скликання 

Богдана Коляди 

з моменту обрання  по листопад 2021 року 

 

На виборах 25 жовтня 2020 року мене було обрано до складу 

Бердичівської міської ради восьмого скликання. На другому пленарному 

засіданні першої сесії Бердичівської міської ради, за пропозицією міського 

голови більшістю голосів, а саме 32 з 38, рада підтримала мою кандидатуру 

на посаду секретаря Бердичівської міської ради. 

Розпорядженням міського голови затверджені функціональні 

повноваження та обов’язки секретаря міської ради. Вони також нормуються  

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про статус депутатів місцевих рад» та рішенням Бердичівської міської ради 

від 11.12.2020 №13 «Про затвердження Регламенту Бердичівської міської 

ради». 

 

 Головне завдання секретаря - організація діяльності міської ради, 

організація підготовки сесій міської ради, її постійних та тимчасових 

комісій. 

 Бердичівською міською радою VIII скликання від початку каденції  до 

18 листопада 2021 року включно, було підготовлено та проведено  15 сесій 

міської ради. З них 3 – позачергові, що відповідно із пунктом 8 частини 4 

статті 42, статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 1 статті 17 Регламенту Бердичівської міської ради VIII скликання 

було пов’язано з терміновою необхідністю надання матеріальної допомоги 

мешканцям, а також розгляду та вирішення бюджетних питань. Загалом за 

звітний період було зареєстровано 402 проєкти рішень, попередньо вони 

були розглянуті профільними депутатськими комісіями. Окрім того, як цього 

і вимагає Положення про постійні комісії Бердичівської міської ради, 

проєкти рішень були обговорені на депутатській комісії з питань законності. 

На  пленарних засіданнях сесій по 358 проєктах  були прийняті позитивні 

рішення (включаючи 24 проєкти, які були зареєстровані під час каденції 

міської ради 7-го скликання) , 13 проєктів рішень не були затверджені, ще 5 - 

були відправлені для доопрацювання. Також на 15-й сесії, 18 листопада, було 

прийнято 37 рішень, 5 - не були затверджені.  
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 За напрямками, прийняті рішення ради суспільного значення: 

- бюджетні питання – 42; 

- соціальні питання – 44; 

- освіта – 10; 

- питання організації роботи ради та її органів – 28; 

- земельні питання та питання архітектури – 104; 

- питання інвестицій та розвитку підприємництва – 6; 

- питання майна громади – 49; 

- питання розвитку житлово-комунального господарства – 29; 

- створення об’єднаної територіальної громади – 6; 

- спорт – 5; 

- культура – 5; 

- медицина – 8; 

- інші питання – 22. 

 

Окрім рішень, що стосуються життєдіяльності міста, депутатами 

міської ради надіслано ряд звернень до Президента України, Кабінету 

Міністрів, Верховної Ради, які звертали увагу органів центральної влади на 

проблеми всеукраїнського та місцевого характеру, на які відповідно 

отримано відповіді. 

Протягом року забезпечувалася стабільна та продуктивна діяльність 

постійних комісій Бердичівської міської ради, яких створено п’ять за 

напрямками роботи відповідно до повноважень: 

- постійна комісія міської ради з питань комунальної власності, 

приватизації, житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою (заступник голови комісії – Денис Моцний), проведено 

за звітний період 14 засідань; 

- постійна комісія міської ради з питань земельних відносин, 

будівництва та архітектури (голова комісії – Олег Пасічник), 

проведено за звітний період 15 засідань; 

- постійна комісія міської ради з питань регламенту, правопорядку, 

депутатської етики, антикорупційної  та інформаційної політики 

(голова комісії – Віталій Березовенко), проведено за звітний період 

11 засідань; 

- постійна комісія міської ради з гуманітарних питань (голова комісії 

Павло Гайдаманчук), проведено за звітний період 11 засідань; 
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- постійна комісія міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку (голова комісії – Юрій Ніколаєнко), 

проведено за звітний період 14 засідань. 

Загалом проведено 65 засідань постійних комісій Бердичівської міської 

ради, на яких опрацьовані проєкти рішень, що були винесені на розгляд 

сесійних засідань, та цілий ряд інших питань, в тому числі регуляторних 

актів, які з висновками були надіслані до Державної регуляторної служби 

України. 

Графіки роботи постійних депутатських комісій запропоновані та 

затверджуються головами відповідних комісій з урахуванням пропозицій 

управлінь, відділів виконавчого комітету міської ради та представників 

громади міста для забезпечення якомога оперативнішого та детальнішого 

опрацювання питань, що входять до компетенції кожної комісії. В роботі 

комісій беруть участь секретар ради, члени інших депутатських комісій, 

заступники міського голови, начальники та спеціалісти відділів і управлінь, 

яких стосуються проєкти рішень, для надання більш детальної інформації.  

Обговорення найважливіших питань відбувається за участю міського голови. 

 

 

У складі Бердичівської міської ради створено сім фракцій: 

- фракція політичної партії «Європейська Солідарність» (8 депутатів); 

- фракція політичної партії  «Пропозиція» (6 депутатів); 

- фракція політичної партії  «Слуга Народу» (6 депутатів); 

- фракція політичної партії «Опозиційна платформа – за Життя» » (6 

депутатів); 

- фракція політичної партії «Сила і Честь» (5 депутатів); 

- фракція політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» (4 

депутати); 

- фракція політичної партії Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» (3 депутати). 

 

Також функціонує Міжфракційна депутатська група 

«Рівні можливості», до якої входять 5 депутатів. 

Проаналізувавши стан відвідування засідань сесій та участі в їх 

роботі депутатів в 2021 році, слід зазначити, що в середньому на кожній сесії 

були присутні 32 депутати з 38, що становить 84.2%. Відповідно до 

Регламенту Бердичівської міської ради VIII скликання депутати надавали 

інформацію міському голові, секретарю ради та головам відповідних 

постійних комісій про причини їх відсутності. Відсутності депутатів на 
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засіданнях сесій без поважних причин не зафіксовано. Інформація про стан 

відвідування засідань сесій по кожному з депутатів періодично висвітлюється 

на офіційному сайті Бердичівської міської ради. 

Як цього і вимагає Регламент, за звітний період усі засідання сесій 

міської ради та постійних депутатських комісій проводилися відкрито. Було 

забезпечено право кожного громадянина бути присутнім на засіданнях, 

міська рада не приймала жодного рішення про обмеження такого права. 

Гласність засідань сесій забезпечувалася шляхом надання можливості 

проведення у залі фото-, відео-, звукозапису, а також організовано онлайн-

трансляцію в мережі Інтернет, висвітлення матеріалів роботи Ради у місцевих 

засобах масової інформації, в тому числі електронних та друкованих. На 

сайті міської ради офіційно оприлюднювалися проєкти рішень та тексти 

прийнятих рішень, протоколи сесій, а також висновки та рекомендації 

постійних депутатських комісій шляхом публікації протоколів їх засідань. 

ТРК «ВІК» також систематично готували та оприлюднювали сюжети про 

роботу ради в ефірі та на каналі YouTube. 

З ТРК «ВІК», з газетою «РІО-Бердичів» підписані угоди про 

висвітлення діяльності міської ради та депутатів. 

Особливу увагу депутати Бердичівської міської ради приділяють 

зустрічам з громадянами  - тому було організовано громадську 

приймальню, спільно складено графік та визначено місце для прийому 

громадян усіма фракціями, а також надана можливість і складений 

відповідний графік прийому громадян народним депутатом України та 

депутатами обласної ради. Інформація про графік прийому оприлюднена на 

офіційному сайті. За результатами зустрічей депутати подавали звернення до 

виконавчих органів міської ради, організацій та підприємств незалежно від 

форм власності. Лише до виконавчого комітету протягом звітного періоду 

надійшло 458 звернень та запитів депутатів міської ради. Переважна 

більшість з них стосувалась вирішення питань, пов’язаних з комунальним 

господарством, соціальні питання, матеріальна допомога, функціонування 

маршрутного транспорту, доріг міжбудинкових територій. Спільно з 

інформаційним відділом на сайті Бердичівської міської ради було створено 

віртуальну приймальню депутата та надана можливість громадянам подавати 

електронні звернення. 

Секретар Бердичівської міської ради входить до складу виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради. З 18-ти засідань виконкому був 

присутній на 13-ти. Не був присутній на 4-х засіданнях -  у зв’язку з 

відрядженнями та відпусткою. Міським головою було надано 7 доручень та 7 

відряджень, які були успішно виконані. Секретар міської ради входить до 
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складу двох постійних комісій виконавчого комітету, двох робочих груп  та 

архітектурно-містобудівної ради. Також очолює координаційно-методичну 

раду з правової освіти населення, засідання якої було проведено в поточному 

році. 

Відділ з питань діяльності міської ради, який в межах повноважень, 

визначених законодавством та розпорядженням міського голови про розподіл 

обов’язків, координує секретар міської ради,  протягом звітного періоду 

здійснював консультативно-методичне, інформаційне, організаційно – 

технічне забезпечення роботи міської ради. Працівники відділу також 

надавали практичну допомогу депутатам міської ради, постійним та 

тимчасовим комісіям ради в організації їх роботи, підготовці та проведенні 

сесій міської ради. Здійснювали контроль за виконанням депутатських 

звернень, запитів та запитань, озвучених  та запротокольованих на сесіях 

міської ради. Сприяли взаємодії депутатського корпусу із працівниками 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради та територіальною 

громадою міста Бердичева. 

Спільно з відділом з питань діяльності міської ради за потреби 

депутатів  було розроблено та реалізовано інформаційний довідник депутата.  

Протягом 2021 року було організовано та проведено навчання для депутатів 

міської ради, темами яких були питання запобігання проявам корупції, 

особливості заповнення електронних декларацій про майно та доходи, а 

також про формування місцевих бюджетів, депутатське звернення, запит, 

запитання та їх відмінності. Були залучені фахівці з регіонального відділення 

Асоціації міст України, Тетяна Кухарська та Сергій Гаращук, головний 

спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Василь Толочко, 

головний спеціаліст – юрисконсульт відділу з питань діяльності міської ради 

Святослав Хаустович. Депутати міської ради також мали змогу 

індивідуально підвищувати кваліфікацію, беручи участь в семінарах, які 

проводилися в Києві та інших містах України, онлайн семінарах та відео, 

посилання на які періодично та постійно надсилаються депутатам для участі і 

ознайомлення. 

Секретар міської ради завжди відкритий для діалогу, з увагою готовий 

враховувати всі пропозиції як депутатів, так і мешканців Бердичівської 

територіальної громади.   

 

 

З повагою, 

секретар Бердичівської міської ради                                  Богдан КОЛЯДА 

 

 

 

  


