
ЗВІТ 
 за здійснену депутатську діяльність  

 

ДЕПУТАТА НИЖНЬОВЕРБІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ПАЛАНДЮКА ЗЕНОВІЯ ІВАНОВИЧА 

78218 Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., с.Нижній Вербіж  вул.Франка,32 

                                                                                 Тел..0952600661 

  

Обраний депутатом Нижньовербізької сільської ради VIІ скликання 

у виборчому окрузі №4  с.Нижній Вербіж (вулиці Коновальця, Вишнева, Лисенка). 

Реалізовуючи повноваження, передбачені Законом України «Про статус депутатів 
місцевих рад», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Регламентом Нижньовербізької сільської ради та іншими законодавчими і 
нормативними актами та дорученнями виборців, протягом 2019року: 

-         Брав участь у сесійних засіданнях Нижньовербізької сільської ради, які 
старався не пропускати; 

-         Брав участь у засіданнях постійної депутатської комісії сільської ради з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку які теж всі 
відвідав; 

-         Брав участь у підготовці проектів рішень депутатської комісії та проектів 
рішень сільської  ради; 

-         Організовував та провадив прийом громадян і зустрічі з виборцями на 
території виборчого округу; 

-          Проводив особисто та відвідував громадські слухання;  

-         Проводив зустрічі, консультації з актуальних питань життєдіяльності нашого 
ОТГ  з народними депутатами України, депутатами обласної ради, з головою та 
заступниками голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, головою 
та заступниками голови Коломийської районної державної адміністрації, інших 
органів виконавчої влади,  сільським головою об’єднаної територіальної громади, 

депутатами сільської  ради, керівниками та посадовими особами бюджетних установ 
та приватних підприємств; 

-         Отримував, розглядав та реалізовував усні і письмові заяви та звернення 
виборців округу та мешканців с.Н.Вербіж; 

-         Забезпечував надання матеріальної допомоги в межах депутатського фонду та з 
інших джерел малозабезпеченим мешканцям округу та громадянам, що потрапили у 
скрутні життєві обставини, за відповідними заявами і зверненнями;     

Серед конкретних справ, втілених в життя, які були ініційовані на моєму округу та 
ОТГ відзначаю: 

- проводився  ямковий ремонт доріг (щебнювання та грейдерування) на моєму 
виборчому окрузі  с.Нижній Вербіж вулиці Коновальця, Вишнева, Лисенка; 

http://nvotg.if.ua/%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%94%d0%b4/
http://nvotg.if.ua/%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%94%d0%b4/


- організовував прогортання доріг від снігу; 

- проведено часткове берегоукріплення на річці Лючка; 

- з жителями нашого села здійснював очищення та ямковий ремонт мосту через 
річку Лючка; 

- встановлено дзеркала безпеки дорожнього руху по вул..Коновальця та перехресті 
Лисенка-Вишнева; 

- привів в належний стан хрест українській громадській та військовій діячці УПА 
Ірині Миколаївні Лепкалюк (псевдонім «Леся») по вул..Лисенка; 

- постійний контроль із заміни ламп вуличного освітлення, які вийшли з ладу; 

- з моєї ініціативи та підтримки інших було змінено постачальника енергоносіїв в 
Нижньовербізькому ліцею та дитячому садку, натомість на першому етапі 
запроваджено газове опалення, на другому етапі завершення будівництва котельні 
на твердому паливі економічний ефект від першої черги 500 000тис.грн. за останній 
сезон; 

- завершено проведення вуличного освітлення на вулицях Коновальця, Вишнева, 
Лисенка та на кладці через річку Сопівка; 

- відремонтовано, завдяки злагодженим діям небайдужих мешканців, пішохідний 
міст через річку Сопівка; 

- підготовлено та подано запит щодо проведення ямкового ремонту дороги Нижній 
Вербіж-Цуцулин (був підтриманий депутатами обласної ради та частково втілений 
на цьому відрізку дороги); 

- за зверненнями громадян вулиць Коновальця, Грушевського, мною подано проект 
на бюджет участі про встановлення дитячого майданчика на вулиці Коновальця 

який успішно реалізований, наближена вартісті 35000грн.; 

- на постійному контролі проект реконструкції (перекриття гонтою) Церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці  в селі Нижній Вербіж, включеної до списку світової спадщини 
ЮНЕСКО; 

- за зверненнями громадян подавав запити  щодо земельних ділянок в с. Н.Вербіж, 
які були в незаконний спосіб передані у власність. Дані запити були задоволені на 
користь громади; 

- передав у користування два інвалідні візки людям, котрі в них мали потребу. 

Варто зазначити, що багато справ, започаткованих  в попередні роки, будуть мати 
своє продовження та реалізацію у році поточному. У відкритому діалозі з виборцями, 
взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, буду 

і надалі реалізовувати план розвитку території округу та ОТГ в цілому. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%B6

