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Звіт 

 про виконання депутатських повноважень депутата Нижньовербізької 
сільської ради VІI скликання Кузьменчук Галини Василівни  за 2019 рік 

До складу Нижньовербізької сільськоі ради VІІ скликання я була обрана 

по виборчому округу №20 18 грудня 2016 року. У своїй депутатській діяльності  
керуюсь Конституцією України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 
звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Регламентом 
роботи Нижньовербізької сільської ради та іншими нормативно-правовими 
актами, що визначають діяльність депутата сільської ради. 

Моя діяльність, як депутата Нижньовербізької сільської ради, спрямована 
на захист інтересів членів сільської громади і, в першу чергу, жителів села 
Мишин (вулиці Багняна, Івасюка, Січових Стрільців та Мочернюка), виконання 
їх доручень у межах депутатських повноважень. 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. 

Рішенням сільської ради обрана головою постійної комісії 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. 
На моєму виборчому окрузі прогрейдеровані вулиці  та підсипані щебенем, 
проведено ямковий ремонт. Проводився благоустрій придорожніх окопів 

Надано двом жителям села Мишин одноразову допомогу за рахунок коштів на 
виконання депутатських повноважень на загальну суму 3000 грн. 

Щодо роботи у виборчому окрузі, то я, як і кожен депутат, намагаюся  сприяти 
у вирішенні тих питань, з якими звертаються до мене виборці. Мене хвилюють 
економічні та соціальні проблеми мого виборчого округу, адже не секрет, що в 
селах є багато проблем, які потребують вирішення.  

 

Депутат сільської ради       Г.В.Кузьменчук  


