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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, Кравчук  Богдан Васильович, депутат  Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади VII скликання по виборчому округу №19 (с. Великий Ключів: 
частина вулиць  Кобилянської та Шевченка, вулиця Січових Стрільців, Бандери та 
Довбуша). 
 

 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.  
 

 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.  

Як депутат сільської ради  беру участь у роботі сесій Нижньовербізької сільської ради. 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 проводилось  грейдерування та підсипка щебенем вулиць Довбуша, Січових 
Стрільців , Бандери. Заміна місткових кілець на перехресті вулиці Бандери та Січових Стрільців, а 
також проводилась чистка окопу на вулиці Січових Стрільців. 

Однією з найважливіших робіт, в яких я брав участь зі своїми виборцями,  це було будівництво 
дзвіниці біля храму Параскеви Сербської  у с.Великий Ключів. Також проводилась ліквідація 
стихійного сміттєзвалища на території цвинтаря в нашому селі, проводили ремонт покрівлі храму 
та заливали фундамент під сміттєві баки на цвинтарі. 

 Було надано одноразову грошову допомогу  жителям села Великий Ключів за рахунок 
коштів на виконання депутатських повноважень на загальну суму 3000 грн. 
 

Депутат сільської ради                                                 Кравчук Б.В. 
                                                                 


