
З думкою про бердичівлян! 

Ви зараз читаєте не просто звіт депутатів від політичної партії «Українська стратегія 

Гройсмана» Бердичівської міської ради – це результат щоденної праці потужної команди. 

Кожне звернення наших виборців протягом цього року було дуже важливим. Виправдати 

довіру людей – не просте завдання. Проте, разом нам вдалося зробити багато корисних 

справ. Пропоную прочитати звіт, який перед Вами, де кожна стрічка не словом, а ділом 

підтверджує наш спільний результат. 

У нашій депутатській діяльності керуємось Конституцією України, Законом України 

«Про статус депутатів місцевих рад», регламентом Бердичівської міської ради та іншими 

нормативними актами, що визначають порядок діяльності депутатів міської ради. 

Ось і перший рік депутатської роботи позаду!  

Крокуючи разом з вашою підтримкою та надійним плечем команди партії «Українська 

Стратегія Гройсмана» - Бердичів, за цей рік було зроблено багато!   

Постійно підтримуємо зв'язок з виборцями, трудовими колективами, державними 

установами, громадськими організаціями, районами, сільськими радами. Але в такий не 

легкий час, як зараз, у зв’язку з пандемією, маємо дотримуватись всіх норм та правил аби 

бути здоровими та не наражати на небезпеку інших.   

Лише за цей рік було надіслано понад 200 запитів та звернень. Наші звернення 

оперативно розглядаються, підтримуються та більшість з них виконуються органами 

виконавчої влади. 

Протягом року  працювали над вирішенням актуальних питань з різних сфер 

життєдіяльності міста, а саме: 

- Проведення аудиту на комунальних підприємствах 

- Кронування дерев по місту 

- Відновлення автобусних зупинок  

- Облаштування продажу квітів біля центрального ринку 

- Перенесення кабінету щеплень в дитячій поліклініці 

- Проведення заходів з техніки безпеки у школах, садочках, коледжах, ТЦ і тд. 

- Запит щодо утеплення фасаду міської лікарні 

- Пропозиція створення єдиного додатку по сплаті комунальних платежів 

- Ремонт світлофорів 

- Очищення стічних решіток 

- Звернення з приводу ям по місту в різних мікрорайонах 

- Прибирання тротуарів 

- Впорядкування лісу, приведення територій до належного стану 

- Безпритульні собаки по місту 

- Грейдерування багатьох вулиць 

- Дорожня розмітка по місту 

- Стан бомбосховищ 

- Ремонт дитячих майданчиків 

- Оглядовість дорожніх знаків 

- Освітлення вулиць 

- Викорчовування старих дерев по місту та висадка нових 



- Пішохідні переходи 

- Харчування для дітей АТО 

- Відновлення питних бюветів по місту та багато інших нагальних питань.  

Проведено близько ста зустрічей з виборцями в приймальні «Української стратегії 

Гройсмана» та поза її межами. 

Були присутні на  всіх сесіях міської ради, працювали з матеріалами та були готові до 

розгляду питань порядку денного. На сесіях міської ради у своїх виступах підіймали 

нагальні питання та висловлювали чітку позицію партії «УСГ», а саме: 

- нагородження матерів загиблих військових м. Бердичів званням « Почесний 

громадянин міста» , а також нашого славетного земляка еквілібриста Анатолія 

Залевського 

- Про підтримку Проєкту рішення «Про звернення до Президента України щодо 

підтримки інституту сім’ї» 

- відкритості проведення онлайн сесій Бердичівської міської ради через мережу 

інтернет 

- питання про зменшення тарифів на газ(його транспортування) та електроенергію 

- Ситуація з кронуванням дерев по місту і в КП«Бердичівкомунсервіс» в цілому 

- Висловив свою позицію, як керівник фракції "Українська стратегія Гройсмана" в 

Бердичівській міській раді, щодо пропозиції фракції "Слуги народу" про підтримку 

законопроектів про право розпоряджатися землею за межами населених пунктів #2194 

та #2195. Ми проти продажу землі! 

- Вакцинація необхідна для порятунку українців 

- Проти підвищення тарифів на перевезення в маршрутних транспортних засобах 

Бердичева  

- Проти підвищення податків для підприємців 2 групи оподаткування 

- Проти придбання сцени за кошти, які були виділені на придбання катафалка 

-  Підтримав присвоєння Почесного Громадянина Олесі Коляді 

- Ініціював питання з приводу направлення коштів з міського бюджету на харчування 

для дітей ветеранів АТО та 1-4 класів 

- Вимагав, щоб вся інформація на офіційному сайті Бердичівської міської ради була 

прозорою , правдивою і не заангажованою під одних «діячів чи партій» 

- Чергове підняття питання стосовно стану дорожнього покриття на вул Козацькій, р-н. 

Загребелля і м.Бердичів в цілому! 

- Надав пораду до Дня захисників та захисниць України, щоб увіковічнити пам'ять 

наших воїнів ато-бердичівлян, яких не внесли до списку, коли нагороджували званням 

"Почесний громадянин міста". 

- Фракція «УСГ» не підтримала пропозицію з приводу продажу шахового клубу «Біла 

тура». 

- Питання з приводу перевірки в Центрі соціальної реабілітації інвалідів 

- Питання з приводу спеціальної суміші для посипання асфальту під час ожеледиці та 

багато інших важливих питань, які стосуються безпосередньо Бердичівської 

Територіальної громади. 



Ігор Романський давав інтерв’ю на UA: ЖИТОМИР - Суспільне ТБ, з приводу 

підняття податків. Чітка позиція фракції «Українська стратегія Гройсмана» в 

Бердичівській міській раді - Ні підняття податків підприємцям 2 групи оподаткування. 

Працюючи в робочій групі по тарифам перевезення пасажирів «Українська Стратегія» 

висловлювала свою думку стосовно подорожчання міського транспорту: перш ніж 

підвищувати вартість, треба підвищити якість перевезень!  Показати жителям міста, що ми 

на шляху оновлень в сфері послуг. Подорожчання проїзду з депутатами міськради не 

обговорювалося. Це ухвалив виконком, головою якого є міський голова Бердичева, разом з 

перевізниками. 

Працюючи в  комісії з питань безпеки та організації дорожнього руху Бердичівської 

територіальної громади, неодноразово подавали звернення щодо неналежного стану 

дорожніх знаків, асфальтного покриття (наполягали на грейдеруванні багатьох вулиць у 

районах: Загребелля, Завідня, М'ясокомбінат, Червона гора) та комунікацій, які пов’язані з 

дорожніми знаками, дорожньої розмітки.  

Ініційовано такі питання: 

- встановлення додаткового освітлення на пішохідному переході на перехресті 

вул.Бистрицька, вул.Козацька, вул.Чуднівська та біля пам'ятника Жертвам Голодоморів; 

(Загребелля ) 

- питання з приводу заїзду через пішохідний перехід по вул.Короленка, де кожного дня 

люди наражаються на небезпеку. Запропонував встановити там дві бетонні сфери, щоб 

автомобілі не мали змоги заїхати;  

- на перехресті вул.Європейська та вул.С.Сідлецького запропонував встановлення зеленої 

стрілки на білому фоні, щоб розвантажити дане перехрестя. Так, як з усіх сторін дані 

стрілки є, а з цього боку немає; 

- встановили зелені стрілки для розвантаження транспортного потоку. Вул. Короленка - 

Житомирська,Цадика – Житомирська; 

- облаштування кругового руху по площі Соборній, навпроти коледжу промисловості, 

економіки та права для можливості розвороту і заїзду до Кляштору Босих кармелітів. 

Стосовно цього питання було багато звернень від водіїв ,які заїжджають до території 

санктуарію; 

- облаштування кругового руху на перехресті вулиць Вінницька та Одеська для 

розвантаження транспортного потоку; 

- встановлення додаткового освітлення на пішохідному переході на перехресті вулиць 

Одеська та Вінницька;  

- встановлення зеленої стрілки на перехресті вул.Житомирська-вул.Раскової та багато 

інших. 

Всі питання було підтримано одноголосно, вони не дороговартісні для бюджету міста, 

чекаємо на їх остаточну реалізацію! 

Завжди з командою УСГ дбаємо про бердичівлян, про їх комфорт, затишок та безпеку. 

Регулярно відвідуємо школи та дитячі садочки, вивчаємо їх проблеми, по можливості 

допомагаємо. Депутати від фракції «Українська стратегія Гройсмана» завітали до 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 12 «р-н Червона гора». На їх прохання було 



придбано новий сучасний телевізор. Радісні й усміхнені обличчя школярів свідчили про те, 

що вони щасливі. В якості Святого Миколая з подарунками завітали до Рейської школи, де 

навчаються 177 дітей з 6 сіл Бердичівського району (18 з них були позбавлені батьківського 

піклування) Вражені атмосферою патріотизму і любові до дітей з боку викладачів школи! 

Також Миколайчики від політичної партії «УСГ» з подарунками завітали в Бердичівську 

спеціальну школу-інтернат та в МРГО НРЦ "Насіння Надії" до особливих діток. 

В Центр екстреної медичної допомоги придбали металопластикове вікно для 

лабораторії, де зберігаються медичні засоби. 

З колективом ЗОШ №8,14,7 дбаємо про природу, тому цілим складом депутатів 

Бердичівської територіальної громади від фракції «Українська стратегія Гройсмана» 

висадили фруктові яблуневі саджанці (кожен депутат посадив в своїй рідній школі, якій 

навчався). 

Напередодні такого чудового ювілею колегіуму №14, як 65 річчя з дня заснування, 

вирішили від фракції “УСГ” подарувати саджанці троянд, які будуть прикрашати територію 

та радувати діток, персонал, батьків, гостей. 

В День захисту дітей депутати Бердичівської міської ради від партії Українська 

Стратегія Гройсмана вирішили привітати діток з Бердичівської спеціальної школи-інтернат 

з таким чудовим святом. Де дітки потребують особливої уваги та турботи. Зігріваючи 

теплом і любов'ю кожне дитяче серце, об'єднуючи зусилля заради майбутнього – ми 

виховуємо достойних українців, які неодмінно стануть гордістю держави. Діти – наше 

майбутнє, а значить – майбутнє України. І саме від нас, дорослих, залежить, яким буде 

становлення маленької людини та як складеться її доля.  

В ЗОШ№7 реалізували від нашої фракції,  декілька господарських питань, які 

актуальні для благоустрою школи. Маємо надію, що вони будуть надихати школярів на 

краще навчання, а працівники з радістю будуть йти на роботу і її дарувати діткам. Впевнені, 

що стенди для куточку Захисту України, присвячені воїнам АТО і Небесній Сотні, нова 

вивіска "Ласкаво Просимо",  лавки, інвентар, прапор, фарба та декоративний паркан будуть 

гарно та довго слугувати на радість школярам та вчителям. 

Неодноразово долучалися до допомоги садочку (денного догляду) «Насіння Надії», а 

саме – бензин, який потрібен для підвозу дітей з районів, сіл в даний садочок. 

Відвідали благодійний щорічний дитячий ярмарок у Бердичівській спецшколі-

інтернат. Не могли оминути таку подію. Діти готувались до заходу цілий рік. Вишивали, 

в’язали, ліпили, займалися різьбярством і столярством. Напередодні свята навіть 

кулінарили. Кожен бажаючий міг придбати якісні і корисні товари, виготовлені руками 

вихованців школи. Велика подяка директору навчального закладу Жанні Дмитрівні 

Громніцькій та колективу за те, що так гарно опікуються діточками. Усі зібрані кошти від 

цьогорічного ярмарку колектив спецшколи одностайно вирішив передати хворим дітям в 

Онкогематологічне відділення. 

Були присутні на конструктивній нараді з головою виконкому партії "Українська 

стратегія Гройсмана", Олександром Саєнко та з активом партії по Житомирській області. 

Ми краще ознайомилися з ситуацією на місцях по області, обговорили важливі питання в 



регіоні, в багатьох питаннях сьогодення отримали слушні поради, щодо співпраці з 

органами місцевого самоврядування, вирішили напрямки роботи, отримали настанови та 

готові до плідної роботи.  Найголовніше - передали низку болючих питань в області , для 

допомоги в їх вирішенні командою Володимира Гройсмана. Завдяки децентралізації кошти 

місцевих бюджетів залишаються на місцях. Як Ви знаєте, батько децентралізації в Україні – 

Гройсман Володимир Борисович. 

Завжди намагаємось підтримувати батьків загиблих учасників бойових дій, 

організовуючи їм різні заходи, де вони можуть відволіктись від свого горя. 

Постійно берем участь у заходах з вшанування та урочистостях, які є важливими для 

громади.  

Неодноразово допомагали і будемо допомагати безпритульним тваринам. 

Традиційно приймали участь в 6 Кубку з міні-футболу пам’яті отця Олега 

Кондратюка, вдячні за запрошення та можливість брати участь в цьому турнірі та за 

прекрасну справу започатковану у місті Бердичів. 

Ігор Васильович Романський отримав Почесну грамоту від голови Житомирської 

обласної державної адміністрації, Віталія Бунечко, за вагомий особистий внесок у 

розбудову української державності та з нагоди 30-ї річниці незалежності України. 

Наше основне завдання – соціальний захист населення, всебічний розвиток дітей та 

охорона здоров’я. Ми вважаємо, що саме ці інститути отримують найменшу підтримку від 

держави, а тому потребують особливого ставлення та більше уваги з боку місцевої влади. 

«Вже зараз зі своєю командою «УСГ» в Бердичівській Територіальній громаді можу сказати 

наступне: 

👍Ми задоволені результатами своєї праці!  

👌Ми не змінюємо своїм принципам!  

💪Ми активно працюємо на розвиток громади. 

Ми, як завжди, слухаємо, чуємо та допомагаємо нашій громаді. 

Попереду ще 4 роки, які плануємо відпрацювати ефективно та продуктивно для наших 

громадян та рідного міста. 

Проблем досить багато, є над чим працювати, планую зробити значно більше. Вважаю 

справою честі допомагати землякам і надалі, гарантую чесно і цілеспрямовано брати на себе 

зобов’язання, виконувати стратегію партії щодо розбудови, поліпшення економічного стану 

громади.   

Але все змінити на краще не можливо в короткі терміни! Доводжу до вашого відома, 

що всі керівники комунальних установ призначаються міським головою, всю 

відповідальність за життєдіяльність та розвиток міста несе безпосередньо міський голова. 

Спасибі за довіру. Ваші сподівання виправдаємо. Працюємо для громади! 

Все тільки починається! Впевнені, що кожен виборець, який віддав свій голос за 

політичну партію «Українська стратегія Гройсмана» не пошкодує за свій вибір!» 

 

Фракція ПП «Українська стратегія Гройсмана» у Бердичівській міській раді 
 

 


