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            У відповідності до статті 16 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», я – Перлюк Віталій Миколайович - як депутат Нижньовербізької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади хочу проінформувати Вас про 
мою роботу за 2019 рік. 
           У своїй депутатській діяльності керуюся Конституцією України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
статус депутатів місцевих рад», Регламентом Нижньовербізької сільської ради 
та іншими нормативними актами, що визначають порядок діяльності депутатів 

сільської ради. 
          Після обрання мене в грудні 2016 року депутатом сільської ради по 
виборчому округу № 1 я уповноважений представляти інтереси жителів с. 
Нижній Вербіж (вулиці: Дарвіна, Мартовича, Шкрібляка, Українська 1-44). 

Моя діяльність, як депутата не обмежувалась і не закінчувалась участю у 
сесійних засіданнях чи роботою в комісіях ради. Здійснення повноважень 
депутата проводив через депутатські запити і звернення. Тому вважаю, 
важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності роботу з виборцями, 
людьми всіх категорій, незалежно від віку і зайнятості, незалежно яку 
політичну силу вони підтримують. За цей рік я став досвідченішим в 
депутатській діяльності, а надалі планую ще більше набувати досвіду, 
продовжувати активно працювати для своїх виборців. Хочу запевнити, що мені 
не байдужі проблеми мешканців мого округу. Основним завданням у 
здійсненні своєї депутатської діяльності вважаю забезпечення своєчасного, 
обґрунтованого вирішення звернень та скарг громадян, вивчення причин, які 
породжують скарги, і внесення своїх пропозицій до відповідних органів влади 
щодо їх усунення.  

Протягом року я виконував депутатську роботу, приймав активну участь 
у засіданнях сесій сільської ради та постійної комісії з  питань  планування,  
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку членом якої я являюся , 
на яких обговорюємо основні проблемні питання життєдіяльності об’єднаної 
територіальної громади, готуємо відповідні проекти рішень на пленарні 
засідання ради, а також спільних засіданнях постійних комісій  
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади. 

З початку скликання був присутній на більшості пленарних засідань ради. 
Найбільше мене, як депутата сільської ради,  хвилюють питання наповнення 
сільського бюджету, ефективного використання цих коштів та питання 
землекористування на території об’єднаної територіальної громади.           
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Є членом постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку , в роботі якої постійно беру 
участь. Також 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. 

В 2019 році проведено 20 пленарних засідань сесій сільської ради, у 14 з 
яких я взяв участь. 

Основним принципом для мене, як для депутата, допомагати людям не 
словом, а ділом, що я й роблю на своєму окрузі по мірі можливостей. 

За моєю ініціативою та на виконання звернень моїх виборців  було: 

- здійснено видалення аварійних дерев по вулиці Українська ( зрізані 
дерева  оприбутковані для опалення Нижньовербізького ліцею); 

         - проводилась заміна лампочок вуличного освітлення; 

         - проведено ямковий ремонт (щебнювання та грейдерування) вулиць на 
моєму виборчому окрузі в с.Нижній Вербіж. 

         Надано двом жителям села Нижній Вербіж одноразову допомогу за 
рахунок коштів на виконання депутатських повноважень на загальну суму 3000 
гривень. 

 

Депутат сільської ради                                                     В. М. Перлюк  


