
 

 

 

Звіт про роботу 

секретаря 

Житомирської 

міської ради  

VIII скликання 

Віктора Антоновича 

КЛІМІНСЬКОГО  

за 2022 рік 



 

У своїй роботі керуюсь Конституцією 

України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус 

депутатів місцевих рад», «Про запобігання 

корупції», «Про звернення громадян», 

Регламентом Житомирської міської ради, 

постановами Верховної ради України, указами та 

розпорядженнями Президента України, 

постановами КМУ, рішеннями обласної ради та 

розпорядженнями голови облдержадміністрації, 

рішеннями міської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженням міського голови тощо. 

 Головне завдання секретаря міської ради – 

організація діяльності міської ради, організація 

підготовки сесій міської ради, її постійних та 

тимчасових комісій.  

 



За 2022 рік було організовано проведення 9 сесій 

Житомирської міської ради, з яких 7 – позачергові. 

Протягом року забезпечувалась стабільна та 

продуктивна діяльність постійних комісій, яких 

створено п’ять за напрямками роботи відповідно до 

повноважень: 

– з питань депутатської діяльності, регламенту,                

дотримання законодавства – проведено за 

звітний період 10 засідань; 

Організація та проведення сесій та 

постійних комісій  

Житомирської міської ради  



– з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі 

та залучення інвестицій – проведено за звітний 

період 29 засідань; 

– з питань містобудування, архітектури та 

землекористування – проведено за звітний період 

23 засідання; 

– з соціально-гуманітарних питань – проведено 

за звітний період 11 засідань; 

– з питань житлово-комунального господарства 

та інфраструктури міста – проведено за звітний 

період 21 засідання.  

 

 



Загалом проведено 94 засідання 

постійних комісій, на яких опрацьовані 

проєкти рішень, що були винесені на 

розгляд сесій міської ради та цілий ряд 

інших питань. 

Протягом роботи постійними 

комісіями надано 422 рекомендації, які 

були враховані під час прийняття 

рішень на пленарних засіданнях сесій 

міської ради. 

За звітний період Житомирською 

міською радою прийнято 214 рішень. 



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 





Засідання постійних комісій та 

виконавчого комітету Житомирської 

міської ради  



ПОЗАСЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 організовувано проведення тренінгу  для депутатів; 

 

 організовано проведення візиту депутатів до міста Битома (місто-

побратим м.Житомира, Республіка Польща). 

 

 З перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів 

в Україну я, підписавши  контракт з ДФТГ «Житомир 3», взяв на 

себе зобов’язання виконувати завдання територіальної оборони в 

межах Житомирської територіальної громади протягом строку дії 

контракту, разом з колегами брав участь у навчанні з військової 

підготовки, в чергуваннях на блок постах у місті Житомир, 

охорони інфраструктури міста та антидиверсійних заходах тощо. 

 



м.Битом (Республіка Польща) 



 

 

Відкриття «Офісу підтримки» в 

м.Житомирі 

ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКРЕТАРЯ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІКТОРА КЛІМІНСЬКОГО 



Участь у п’ятій німецько-українській 

конференції муніципальних партнерств 

(м.Аугсбург) 



 

Круглий стіл  

«Разом з Україною» 

«Міжмуніципальна співпраця – це дієвий майданчик 

комунікації…»  



Зустріч української делегації  

у парламенті Естонії (м.Таллін) 



Представники Уряду та 

Парламенту Естонії в 

міцній і незламній 

підтримці України!  



Вітання учнів, яким призначені 

стипендії для обдарованої молоді 



Нагородження кращих  

спортсменів та тренерів 



Європейський пікнік  

(м.Плоцьк, Республіка Польща) 



ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКРЕТАРЯ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

За звітний період я прийняв участь у ряді 

заходів, серед яких: 

– День героїв; 

– Виставка фотокартин «333»; 

– День Державного Прапора України; 

– зустріч з амбасадорами проєкту «Кіно 

заради Перемоги»; 

– День пам’яті жертв голодомору; 

– тощо. 

 

 

 



День вишиванки – 19.05.2022 



День Незалежності України – 24.08.2022 



День пам’яті Захисників, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України – 29.08.2022р. 



Фотовиставка «Обличчя логістики ЗСУ» 

– 02.09.2022 р. 



78-ма річниця визволення України від 

фашистських загарбників – 28.10.2022р 



День десантно-штурмових  

військ України – 21.11.2022р. 

З нагоди Дня Десантно-

штурмових військ 

вшанували пам'ять 

захисників, які віддали 

життя за вільну суверенну 

Україну. 



День десантно-штурмових військ 

України – 21.11.2022р. 



Презентація стрічки «Коза Ностра. 

Мама їде» – 13.12.2022р. 



День вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 

14.12.2022р. 



ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКРЕТАРЯ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 Я є головою комісії з питань нагородження 

громадян та юридичних осіб за заслуги перед 

містом Житомиром, відзнаками Житомирської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

 Так, протягом 2022 року було проведено 18 

засідань комісії та розглянуто 88 клопотань. 

Відповідно до рішень комісії підготовлено 2 

проєкти рішення виконавчого комітету міської ради, 

2 проєкти рішення сесії міської ради та 41 

розпорядження міського голови. 



Організовано вручення відзнак «За 

заслуги перед містом» 40 особам, 

годинників міського голови 85 особам, 

подяк 86 особам та колективам. 



 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКРЕТАРЯ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
  

Протягом звітного періоду мною було розглянуто 934 письмових 
звернення та 14 інформаційних запитів від мешканців міста, установ 
та організацій різних форм власності. 

За рахунок депутатських коштів передбачених для забезпечення 
потреб виборчого округу мною було спрямовано за 2022 рік                         
200 000,00 грн. на матеріальну допомогу. 

За звітній період під час голосування на сесії Житомирської 
міської ради, мною, як секретарем, було підтримано більшість питань 
сесії міської ради, серед яких в основному для зміцнення 
обороноздатності та підтримки критичної інфраструктури міста, в 
тому числі закупівлі генераторів великої потужності для забезпечення 
критичної інфраструктури. 

Налагоджена тісна співпраця з ГО та «РАДОЮ 
ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ ЖИТОМИРЩИНИ» щодо надання 
допомоги населенню громади під час критичних проблем з 
енергетикою та опаленням, пов’язаних з військовою агресією 
російської федерації проти України. 

Надано 694 доручення виконавчим органам ради. 


