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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 Валентина Миколаївна, депутат  Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади VII скликання по виборчому округу №13 (с. Великий Ключів: 
частина вул. Відродження, від магазину «Рубін» до в’їзду в с. Великий Ключів, вул. 
Набережна, вул. Ясенова, вул. Симона Петлюри, вул. Зелений Клин, частина вул. 
Перемоги (куток Маркови) ). 
 

 У своїй депутатський діяльності керуюся Конституцією України, Законом України «Про 
статус депутатів місцевих рад», регламентом Нижньовербізької сільської ради та іншими 
нормативними актами, що визначають порядок діяльності депутатів місцевих рад.  
 

 Як депутат і працівник сільської ради (діловод Великоключівского старостинського 
округу) постійно підтримую зв’язок не тільки із виборцями свого виборчого округу, а і 
іншими мешканцями громади, проводжу зустрічі, всі  усні звернення вирішую особисто. 
Письмових звернень і скарг від виборців не поступало. Найчастіше звернення громадян 
стосувались оформлення субсидій, приватизації земельних ділянок та оформлення права 
власності на нерухоме майно. 
 

У 2019 році було проведено 20 пленарних засідань сесій Нижновербізької сільської ради. У 
роботі кожного пленарного засідання взяла активну участь. Також, як член постійної 
комісії з питань депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, антикорупційної політики приймала 
участь в її роботі. 
 

Як голова депутатської групи з гендерної політики, беру активну участь в заходах по 
врахуванню гендерної складової в діяльності сільської ради, які проводить програма 
ДОБРЕ.  
 

В звітній період приймала активну участь в навчальних заходах, які проводила програма 
ДОБРЕ для депутатів нашого депутатського корпусу.   
 

Мною, був написаний проект « В здоровому тілі здоровий дух », в рамках конкурсу грантів 
програми ДОБРЕ, який переміг і зусиллями ініціативної групи був втілений в життя. 

 

Мої депутатські кошти в минулому році були використано на ремонтні роботи вул. 
Перемоги куток Маркови (грейдерування та підсипка щебнем) та вул. Відродження.  
 

 Було надано одноразову грошову допомогу двом жителям села Великий Ключів за 
рахунок коштів на виконання депутатських повноважень на загальну суму 3000 грн. 
 Дякую виборцям свого округу за підтримку та розуміння. 
Депутат сільської ради                                                 Угринчук В.М. 
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