
 

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний 

звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями 

громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед 

виборцями. 

Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її 

органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті 

радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, 

прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців 

виборчого округу. 

 

(із ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад») 

ЗВІТ 

ДЕПУТАТА ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

VIII скликання Євдокимова Віктора Валерійовича 

про виконану роботу за 2021 рік перед громадою міста Житомира 

 

29.10.2021 № 1                                                                                                    м. Житомир 

Дата народження: 15.10.1979 р. 

Фракція: Голова фракції політичної партії «Слуга Народу» 

Комісія: Постійна комісія з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій. 

Керівний комітет з впровадження Концепції інтегрованого 

розвитку м. Житомира до 2030 року. 

Освіта: доктор економічних наук, професор 

Місце роботи: державний університет «Житомирська політехніка» 

Посада: ректор 

  

Присутність депутата на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій 

станом на 25.10.2021 

ПІБ депутата Пленарні засідання Засідання постійних комісій 

Кількість 

засідань 

Кількість 

пропусків 

Кількість 

засідань 

Кількість 

пропусків 

Євдокимов В.В. 13 4 35 15 
 

 

 



Я, як депутат Житомирської міської ради, представляю інтереси виборців громади 

м. Житомира, виконуючи їх доручення в межах повноважень та беру активну участь у 

здійсненні місцевого самоврядування. 

Присутній на пленарних засіданнях міської ради, на засіданнях постійної комісії з 

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій. Підтримував важливі питання, що виносилися на розгляд сесії міської 

ради: розвиток міста Житомира та його інфраструктури; вдосконалення програми розвитку 

культури міста; оздоровлення та відпочинок дітей; соціальні програми розвитку фізичної 

культури і спорту; благоустрій території міста; тощо. 

Важливо в депутатській діяльності це робота з виборцями, людьми всіх категорій 

незалежно від віку і зайнятості, своєчасне вирішення звернень та скарг громадян, внесення 

своїх пропозицій до відповідних органів влади для їх усунення. Прийнято та розглянуто 

57 звернень громадян. 

З коштів передбачених для забезпечення потреб виборчого округу мною було 

спрямовано: 

- 15 000 грн. – ГО «Асоціація футзалу» Житомирської області для відновлювальних 

зборів після Всеукраїнських змагань. 

- 59 350 грн. – направлено на матеріальну допомогу в кількості 13 осіб, які потребували 

лікування та оздоровлення. 

- 22 850 грн. – Загальноосвітня школа №7 ім. В.В. Бражевського м. Житомира: 

придбання будівельних матеріалів для ремонтних робіт спортивної зали. 

- 49 900 грн. – Загальноосвітня школа №19 м. Житомира: придбання інтерактивного 

комплексу: (дошка, проектор, ноутбук, акустика). 

- 49 900 грн – Загальноосвітня школа № 5 м. Житомира: придбання інтерактивного 

комплексу: (дошка, проектор, ноутбук, акустика). 

- 3 000 грн – Житомирський центр розвитку дитини №55: придбання технологічного 

обладнання для потреб харчоблоку. 

- 49 999 грн. – Загальноосвітня школа №27 м. Житомира: ремонт стелі коридору 

основного приміщення школи. 

- 43 835 грн. – Житомирський центр розвитку дитини № 41: придбання 

харчоварильного котла для потреб харчоблоку. 

Також як депутат Житомирської міської ради та голова фракції подавав до порядку 

денного сесії наступні звернення: 

- про звернення депутатів Житомирської міської ради до Верховної Ради України стосовно 

ухвалення пакету законопроектів щодо малої приватизації №№ 4572, 4573, 4574 і 4575. 

- про звернення депутатів Житомирської міської ради до Верховної Ради України щодо 

ухвалення законопроектів якими передбачено повернення права громадам розпоряджатися 

землями за межами населених пунктів; 

- про проведення розслідування щодо факту несанкціонованого скиду нечистот із 

очисних споруд м. Житомира і діяльності керівництва КП «Житомирводоканал» за ознаками 

злочину, передбаченого ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість); 

- зміни до проекту рішення «Про внесення змін і доповнень у Положення про конкурс 

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2020 р. №1998. 

 

Депутат Житомирської міської ради                                                      Віктор ЄВДОКИМОВ 


