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У відповідності до статті 16 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» представляю свій звіт як депутат Нижньовербізької 
сільської ради об’єднаної територіальної  громади сьомого скликання  за 

2019 рік 
 

Я, Угринчук Любов Петрівна,  проживаю в с.Верхній Вербіж і була обрана 

депутатом Нижньовербізької сільської ради VII скликання по виборчому округу 
№8 ,  18 грудня 2016 року. Сільським депутатом обрана вперше. З часу обрання  
і до сьогоднішнього дня  виконую депутатські повноваження. 

У своїй депутатській діяльності керуюся Конституцією України, Законом 
України "Про статус депутатів місцевих рад", регламентом Нижньовербізької 
сільської ради та іншими нормативними актами, що визначають порядок 
діяльності депутатів місцевої ради. Постійно підтримую зв'язок з виборцями. 

Однією з найважливіших ділянок роботи депутатів на виборчому окрузі є 
особистий прийом громадян, який я постійно здійснюю та проводжу зустрічі з 
мешканцями округу. Всі звернення, які надходять до мене, в основному, 
вирішую особисто. Письмових звернень та скарг від виборців за даний період 
не надходило. Найбільше було усних звернень щодо заміни лампочок у 
вуличних ліхтарях. 

Як депутат сільської ради  беру участь у роботі постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку, членом 
якої я є   та в роботі  сесій Нижньовербізької сільської ради, однак у зв’язку 
моєю професійною діяльністю не завжди є можливість бути на всіх пленарних 
засіданнях, адже в 2019 році проведено 20 пленарних засідань сесій сільської 
ради, у 12 з яких я взяла участь. 

Приймаю участь у попередньому розгляді питань , які виносяться   на розгляд 
сесій сільської ради та  проводжу роз'яснювальну роботу щодо тих питань, які 
розглядались на сесіях протягом року. 

У 2019 році за кошти сільського бюджету на ремонт доріг проведено 
щебнювання, грейдерування та ямковий ремонт вулиць на моєму виборчому 
окрузі в с.Верхній Вербіж,  а саме: Січових Стрільців, Незалежності та Руднєва, 

також на звернення моїх виборців проводилось грейдерування польової дороги 
в урочищі «Царина». Ремонт вулиць Шкільна та Франка на моєму окрузі 
проводився під організацією  старости с. Верхній Вербіж Андрійчука В.В. 
За кошти інфраструктурної субвенції на 2019 рік проведено асфальтування 
частини вулиці  Лесі Українки (від церкви до вул. Шевченка ). 



Мною також порушувалось питання про завершення вуличного освітлення 

вулиць Січових Стрільців та Незалежності та надіюсь на позитивне вирішення 
в цьому році. 

Надано двом жителям нашої громади одноразову допомогу за рахунок коштів 

на виконання депутатських повноважень на загальну суму 3000 грн. 

Варто зазначити, що позитивного вирішення проблем громади вдається досягти 
завдяки злагодженій роботі всіх ланок місцевої влади, взаєморозуміння з 
виборцями і прагненні сільського голови та депутатського корпусу йти 
назустріч у вирішенні наболілих питань жителів наших сіл, за що всім щиро 
вдячна.  

Депутат сільської   ради                                  Угринчук Л.П. 


