
ЗВІТ 

депутата Бердичівської міської ради від 

Політичної партії «СИЛА І ЧЕСТЬ» Гайдаманчука Павла Валерійовича 

 

У 2021 році в межах законодавства України, зокрема Конституції України, 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 

депутатів місцевих рад» та Регламенту Бердичівської міської ради, як депутат 

Бердичівської міської ради виконував покладені на мене обов’язки. Зокрема 

діяльність проводилася як в Постійній комісії з гуманітарних питань де завжди 

активно обговорювалися проекти рішень винесених на засідання сесій 

Бердичівської міської ради так і безпосередньо під час засідань Бердичівської 

міської ради. Співпрацював з осередком Політичної партії «СИЛА І ЧЕСТЬ» у 

Бердичівській міській територіальній громаді. 

У міжсесійні періоди проводив зустрічі з виборцями та працював за 

зверненнями виборців - мешканців Бердичівської міської територіальної 

громади. 

Також протягом минулого року працював як депутат Бердичівської міської 

ради в цілій низці робочих груп та комісій, зокрема у складі: 

- Житлової комісії при Виконавчому комітеті Бердичівської міської ради; 

- Міської комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації 

членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та особам з 

інвалідністю, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України; 

- Робочої групи з питань харчування учнів у закладах освіти Бердичівської 

міської територіальної громади та розробки примірного 

чотиритижневого сезонного меню; 

- Комісії з відбору членів та утворення Спостережної ради при КНП 

«Бердичівська міська лікарня» Бердичівської міської ради; 

- Міської координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству та протидії торгівлі 

людьми; 

- Робочої групи з захисту прав споживачів природного газу; 

- Робочої групи з розробки та забезпечення реалізації заходів, направлених 

на реінтеграцію ветеранів (учасників АТО/ООС) в цивільне життя; 

- Конкурсної комісії на зайняття посади директора Комунальної Установи 

«Центр надання соціальних послуг» Бердичівської міської ради 

Житомирської; 



Під час здійснення обов’язків зокрема за допомогою звернень та 

спілкування піднімались питання та вживались заходи за для позитивного 

вирішення питань та проблем мешканців з наступних питань: 

- Внесення змін до Програми соціально економічного розвитку 

Бердичівської територіальної громади; 

- Питання щодо зняття/встановлення дорожніх знаків та відновлення 

роботи світлофорів; 

- Обговорення та пошук шляхів вирішення проблемних питань щодо 

користування природним газом споживачами; 

- Вивчення причин виникнення проблематики та відпрацювання 

механізмів їх вирішення в сфері харчування дітей в закладах освіти 

Бердичівської міської територіальної громади; 

- Допомога мешканцям Бердичівської міської територіальної громади у 

вирішенні питань щодо належного оформлення права користування 

земельними ділянками, підведення комунікацій, облаштування та 

підсипка покриття вулиць; 

- Співпраця з депутатами Житомирської обласної ради стосовно виділення 

коштів для покращення матеріально технічної бази декількох закладів 

освіти; 

- Організація та участь у заходах; 

Своєю метою як і раніше бачу роботу на користь Бердичівської міської 

територіальної громади та її мешканців. 

Не зайвим буде наголосити про те, що моя робота як депутата Бердичівської 

міської ради зокрема залежить від активності, зацікавленості та небайдужості 

мешканців Бердичівської міської територіальної громади. Тому в черговий раз 

заявляю про свою відкритість для мешканців та готовність надати допомогу в 

межах не тільки як депутат Бердичівської міської ради, а й як громадський діяч, 

бердичівлянин. 


