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Звіт 

 про виконання депутатських повноважень депутата Нижньовербізької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади  Андрушко Наталії 

Іванівни за 2019 рік 

 

Відповідно до статті 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих 
рад”, депутат зобов’язаний звітувати перед виборцями про свою роботу не 
рідше одного разу в рік. Тому що депутат – це не просто представник влади, 
особа, яка наділена особливими повноваженнями та здатна безпосередньо 
впливати на ситуацію в регіоні. В першу чергу це обранець громади, який дав 
людям конкретні обіцянки і зобов’язаний їх виконувати. 

Я була обрана депутатом до сільської  ради по виборчому округу №10 

(вулиці: Лугова, М.Коцюбинського, Довбуша, Молодіжна, Л.Українки, 
Шевченка  в селі Верхній Вербіж) 18 грудня 2016 року.  

Моя діяльність, як депутата Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади, спрямована на захист інтересів громади, виконання 
доручень виборців у межах моїх депутатських повноважень, наданих мені 
чинним законодавством України. 

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати довіру виборців, а 
головне, дійсно змінювати на краще життя нашої об’єднаної громади. 

30 грудня 2016 року обрана секретарем Нижньовербізької сільської ради 

VІІ скликання. Відповідно до ст. 50 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», секретар ради здійснює цілий комплекс заходів 
щодо забезпечення функціональної спрямованості, порядку організації роботи 
сільської ради, постійних комісій та регламенту. 

Протягом 2019 року відбулось шістнадцять сесій сільської ради (всього 
двадцять  пленарних засідання), де було прийнято 476 рішень, віднесених до 
повноважень місцевого самоврядування. Прийняті рішення сприяли соціально-

економічному розвитку території, здійсненню контролю за виконанням 
сільського бюджету, використанням комунального майна, земель сільської ради 
та ін.  

Як посадова особа здійснюю свої повноваження відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». Названий нормативний акт 
визначає порядок забезпечення права кожного громадянина на доступ до 
публічної інформації, що знаходиться у володінні розпорядників та представляє 
суспільний інтерес. Тому всі проекти рішень, які виносяться на розгляд сесії 
сільської ради, оприлюднюються на веб-сайті, відповідно до вимог. 
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Як секретар сільської ради брала участь у роботі постійних комісій, 
ретельно вивчала всі питання та приймала  участь у обговоренні питань, які 
виносились на розгляд сесій. 

Відповідно до Регламенту роботи сільської ради, усі проекти рішень 
попередньо обговорювались на засіданнях постійних комісій ради. Питання, які 
розглядаються на засіданнях постійних комісій і пов’язані з діяльністю 
сільської ради, відповідають конституційним і правовим нормам і є 
актуальними протягом звітного періоду. Проекти рішень, які виносилися на 
розгляд сесії, готуються на основі рекомендацій постійних комісій. 

Хочу звернути увагу, що трапляються випадки, коли засідання 
постійних комісій не можливо провести через відсутність депутатів.  

Звісно, крім повноважень секретаря, я одночасно виконую 
повноваження депутата сільської ради. Проблемні питання на моєму виборчому 
окрузі носять поточний характер і вирішуються в міру їх виникнення. Так, 
згідно графіка та за потреби здійснюється вивезення твердих побутових 
відходів та сміття від населення, розчищення вуличних доріг від снігу у 
зимовий період, грейдерування у весняний період, поточний ремонт (заміна 
ламп) вуличного освітлення та ін. 

Згідно затвердженого графіку здійснюю прийом громадян, постійно 
спілкуюся з виборцями, внаслідок чого отримую звернення в усній формі, на 
які невідкладно реагую. Для їх вирішення я зверталася до сільського голови та 
відповідних служб.  

Мною подано проект на бюджет участі та в результаті реалізації якого 
проведено заміну дверей на енергозберігаючі в приміщенні сільського клубу 
с.Верхній Вербіж. 

Проведено ямковий ремонт (щебнювання та грейдерування) вулиць на 
моєму виборчому окрузі в с.Верхній Вербіж: Лугова, М.Коцюбинського, 
Довбуша,  Л.Українки. 

Систематично проводилася заміна ламп вуличного освітлення. 
За кошти інфраструктурної субвенції на 2019 рік проведено 

асфальтування частини вулиці  Лесі Українки (від церкви до вул. Шевченка ). 
Надано двом жителям села Верхній Вербіж одноразову допомогу за 

рахунок коштів на виконання депутатських повноважень на загальну суму 3000 
грн. 

Користуючись нагодою, висловлюю щиру вдячність сільському голові, 
працівникам апарату сільської ради , депутатам сільської ради за допомогу й 
підтримку в моїй депутатській роботі. Спільними зусиллями зможемо багато 
чого зробити на користь громади загалом і для кожного, хто потребує нашої 
уваги і допомоги. 
 

 

Депутат сільської ради       Н.І. Андрушко 
 


