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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, Грекул Володимир Миколайович,   депутат Нижньовербізької сільської ради 
VII скликання по виборчому округу №25 ( вулиці с. Мишин: Андрусяка, 
Баточенка, Бурова, Довбуша, Зелена, Івасюка, Морічкова, Черемшини та 
частина вулиці Січових Стрільців). 

З моменту набуття повноважень я працюю над виконанням своїх депутатських 

обов'язків та керуюся Конституцією України, законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими 

державними нормативно-правовими актами та Регламентом Нижньовербізької 
сільської ради. 
Основна депутатська діяльність це участь у роботі сесій Нижньовербізької 
сільської ради. В 2019 році взяв участь в 19 пленарних засіданнях із 20 
проведених. Заздалегідь знайомився з матеріалами сесій сільської ради, брав 

участь в обговоренні нагальних питань. Постійно підтримую зв'язки з 

виборцями 

Є членом постійної комісії з питань промисловості, сільського господарства, 
підприємництва, транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності.  
Постійно підтримую зв'язки з виборцями. Однією з найважливіших ділянок 
роботи на виборчому окрузі є особистий прийом громадян, який я   здійснюю в 
телефонному режимі та під час особистих зустрічей  з мешканцями округу. Всі 
звернення , які надходять до мене, в основному, вирішую особисто. Письмових 
звернень та скарг від виборців за даний період не надходило.  
Протягом звітного періоду на моєму окрузі проводились такі роботи: 
- ямковий ремонт доріг, підсипка щебенем  та грейдерування; 
- викопані стічні канави на вулиці Бурова; 
-зроблено два мостики для переїзду; 
- облаштовано в’їзд на стадіон; 
Надано двом жителям села Мишин одноразову допомогу за рахунок коштів на 
виконання депутатських повноважень на загальну суму 3000 грн. 
Великим бажанням є реалізація в наступному році проблемного питання 
освітлення вулиць на моєму окрузі, покращення стану доріг, благоустрою 
території громади, забезпечення усіх жителів громади сміттєвими баками. 
Дякую  за розуміння та підтримку виборцям свого округу та всім жителям 

нашої громади. 
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