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ЗВІТ

Тяжким для всіх був 2022рік. Саме цей рік увійде в історію України і всього 
світу,як рік повномасшгабного ганебного вторгнення Росії на територію 
У країни,в результаті чого розпочалась російсько-українська війна 
24.02.2022року,яка принесла Україні багато горя,страждань,смертей її 
захисників, українського населення, руйнування інфраструктури 
міст,сіл,селищ, жилих будинків,шкіл,дитячих садочків,лікарень та інше по 
всій території України. Кожен з нас українців відчув біль та ненависть до 
ворога,відчув свій обов’язок перед країною під час війни,відчув поклик 
вільної крові предків наших- войовничих козаків Запорізьких, відчув 
потребу в захисті своєї держави,що кожен може і має зробити свій внесок у 
боротьбу за свободу, за існування української нації та самої держави Україна 
в такий складний для країни час. Тому у кожного було лише єдине бажання 
-об’єднатися і захистити свою державу,українську землю, своє місто, свої 
родини від підступного ворога -  рашиської навали, та допомагати своїй 
країні перемогти рашиську орду - кожен на своєму місті, по своїм 
можливостям, вмінням і професіоналізму. Піднявся і згуртувався народ 
України як в середині країни,гак і по всьому світові ,всі МИ робили і робимо 
одну єдину справу -  все заради Перемоги України.

Так і сталось, тому для кожного депутата Бердичівської міської ради 
питання було лише одне -  чим я можу допомогти своєму місту,своїй любій 
Неньці Україні? Тільки діями і добрими справами!

Особисто я,як українка і патріот своєї країни, як депутат Бердичівської 
міської ради,з першого дня війни пішла працювати волонтером у



Бердичівський гуманітарний штаб. Там я відчула той дух єдності - одна біда 
на всіх! Та за ціною МИ не постоїмо! Так було і так буде!

Спогади про ці перші дні війни -  це шок, збентеженість, почуття страху і 
розпачи, ненависті і злості, зневаги до ворога -  сусіда і помсти, почуття 
зворушливості зі сльозами на очах та сумом за загиблими ,які боронили рідну 
землю, за постраждалими від наслідків російської агресії, окупації із 
захопленням наших територій і безперечно почуття любові до Батьківщини, 
яка переживала жахіття і руйнування та кровоточила від втрат, залишившись 
сам на сам з великою бідою. Пригадую той сум і біль зі сльозами на очах, 
коли російські варвари зруйнували велетня всесвітньої авіації - український 
літак «Мрія» - гордість вітчизняної авіації. Ніколи Не пробачимо! Та 
відбудуємо нашу «Мрію» і вільну Україну після Перемоги!

Я  пишалась і пишатимусь нашими людьми,які згуртувались у перші дні 
війни та допомагали територіальній обороні у будь яких регіонах України, 
допомагали нашим хлопцям у всіх їх потребах,поки постачання Збройним 
силам не було поставлено на воєнні колії, відповідно під час війни. Я  
пишаюсь і пишатимусь нашими Збройними силами України, які гідно дали 
відсіч ворогові у перші дні війни, захистили столицю нашу, зупинив війська 
агресора, не дав їм захопити серце України -  святий Київ, чим підняли не 
тільки бойовий дух всьому українському народові ,а завдали напрямок 
всьому світові на безперечну Перемогу України над Росією у цій безглуздій 
війні 21-го століття. Завдяки запеклій боротьбі на захист і визволення рідної 
землі, воїни ЗСУ своєю мужністю ,незламністю та вмінням воювати і 
перемагати ворога, якими захоплюється весь світ, гідні поваги і слави.

За 2022рік, другий рік своєї депутатської діяльності, я зробила декілька 
депутатських звернень до різних організацій,які були направлені виключно 
допомозі нашим ЗСУ,з проханням підтримати і допомогти як фінансово,так і 
конкретними діями. Організувала зустрічі з працівниками заводу АТ 
«Прогрес» по збиранню коштів на закупівлю генераторів для 95-ої бригади 
1-ого батальйону. В результаті чого закупили 2 потужних генератора,а також 
збирали кошти на інші потреби та передавали все на армію, на передову,щоб 
підтримати наших хлопців,щоб вони відчували надійний тил,плече і 
допомогу. Була відзначена Грамотою від командира 1-го батальйону 95 
повітряно-десантної бригади. Також була відзначена ПОДЯКОЮ від голови 
Бердичівської міської ради за волонтерську діяльність під час російсько- 
української війни на протязі першого року війни, та відзначена подякою 
Бердичівського гуманітарного штабу.



За 2022р,1-й рік війни, була присутня на всіх чергових і позачергових 
сесіях Бердичівської міської ради. Також була присутня на всіх засіданнях 
постійної комісії з питань комунальної власності, приватизації, житлово- 
комунального господарства,транспорту та благоустрою. За цей нелегкий рік 
мною також були зроблені декілька депутатських звернень по іншим 
питанням ,що стосувались безпосередньо Бердичівської територіальної 
громади. Приймала участь у заохоченні депутатів до розробки пропозицій 
щодо формування міського бюджету на 2023рік від фракції « Сила і Честь». 
За зверненням працівників заводу АТ «Прогрес» та за допомогою вет. 
кліники «Айболіт» вирішила питання з приводу стерилізації собак щодо 
зменшення їх популяції на заводській території. На протязі року зустрічалась 
з мешканцями нашого міста з особистих питань та допомагала в їх 
вирішенні.

Все що робила ,що буду робити надалі -  все буде робитись тільки в 
інтересах нашої країни та мешканців нашої Бердичівської територіальної 
громади на благо нашого рідного міста Бердичів.

20.02.2023 року Ірина Антоннікова


