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                            ЗВІТ 

  першого року депутатської діяльності за 2021р 

За результатами  Місцевих виборів від 25.10.2020р з виборів кандидатів в 

депутати до місцевих рад , згідно Єдиного виборчого списку,   висунутих 

Житомирською обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І 

ЧЕСТЬ» ,мене,як члена партії  та голови Правління  Бердичівської міської  

організації  П.П. «Сила і Честь» було обрано депутатом Бердичівської міської 

ради  з врученням мандату депутата на першій сесії  8-скликання  від 

1.12.2020р. Відповідно ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»   я 

приступила до  виконання своїх депутатських повноважень. 

Як депутат міської ради і член фракції «Сила і Честь» я,Антоннікова І.А., 

задіяна  у постійній  комісії з питань комунальної  власності, приватизації, 

житлово-комунального господарства,транспорту та благоустрою ,а також  

обрана секретарем  даної   постійної  комісії. Також  є членом двох робочих 

груп : 

1. робоча група з питань реалізації і виплати заробітної плати та зайнятості 

населення 

2. робоча група з перевірки  матеріалів розрахунків тарифів КП 

«Бердичівтеплоенерго», МКП «Бердичівводоканал», ТОВ «КЕС» та КП 

«Комбінат комунальних послуг м. Бердичів» 

За рік своєї депутатської діяльності я  була присутня на всіх чергових сесіях 

Бердичівської міської ради. Відсутня була на одній позачерговій сесії за 

станом здоров’я(лежала в лікарні). Також  була присутня  майже на всіх 

засіданнях постійної комісії  з питань комунальної  власності, приватизації, 
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житлово-комунального господарства,транспорту та благоустрою ,крім одного 

засідання,з поважної причини із попередженням голови комісії.  

Зустрічалась  більш ніж з півтори сотнями виборців,вислуховувала  їх   

скарги, пропозиції, приймала їх заяви для подальшого вирішення  їх проблем. 

Маю 9 депутатських звернень,які  були  зроблені на підставі колективних 

звернень та окремих особистих звернень  по різним питанням. Це і по 

благоустрою міста, по ремонту асфальтового покриття вулиць,колективне 

звернення  щодо перегляду деяких пунктів ,викладених в Положенні про 

звання «Почесний громадянин Бердичівської міської територіальної громади 

з пропозицією у  визначені категорії громадян на отримання звання 

«Почесний громадянин»,а також у перегляді порядку застосування пільг ,та  

іншим особистим питанням,які мали місце з подальшим моїм втручанням, як 

депутата. Особливо хочу відмітити  колективне звернення  працівників  АТ  

Бердичівського машинобудівного заводу «Прогрес» по заборгованості    

заробітної плати на  АТ «БМЗ «Прогрес»,яке   на той момент  звернення 

становило  до 4.5  місяців  із  проханням  посприяти у вирішенні даного 

болючого для людей питання.  Як депутат,я звернулась до нашого 

Бердичівського міського голови Орлюка С.В. ,щоб він  підняв це питання  

для розгляду на виконкомі. Була створена робоча  група з  проведення 

аналізу причин виникнення заборгованості із заробітної плати на АТ « БМЗ 

«Прогрес». Було доведено до керівництва заводу, а також  було доручено 

визначити перспективи погашення зазначених боргів, та  складання  графіку 

погашення заборгованості з подальшим направленням звернення до кінцевих 

власників підприємства із проханням у вирішенні  питання виплати 

заробітної плати працівникам заводу,а також вжити заходів щодо пошуку 

ринку збуту та відновлення обсягів виробництва.  Позитив в цьому питанні 

нарешті  є. За рік заборгованість  заробітної плати  на  АТ «БМЗ «Прогрес» 

зменшилась з  4.5 місяців  до 1.5 місяця з перспективою до лютого місяця 

2022р включно  погасити заборгованість заробітної плати  в повному обсягу. 

Сподіваюсь питання заборгованості буде вирішено. 

Тримаю і буду тримати  на контролі вирішення тих всіх питань,які були  

зазначені в моїх депутатських зверненнях  і які ще будуть, на їх позитивне  

вирішення і виконання . Все що робила ,що  буду робити  надалі – все буде 

тільки  в інтересах виборців і мешканців нашої Бердичівської територіальної 

громади  та  на благо нашого рідного міста Бердичів.  

25.01.2022 року                                                                   Антоннікова І.А. 


