
Звiт
сеI (рстаl)я Ска"rlа,гсьI tоТ ш,ticbKoT радtl, депуI ,а,tа рilдI I

У своiй дiялr,носr,i секреl,аря п,tiськоi

Коrлстrrтуцiсrо УrсраТl,rи, заliоI Iа\ I li УкраIни
та депу] ,ата ради кер)/ Jося

1,I ictIeBe сам оврядчван FIJl в
Ради
< Г[ро

YKpairri> , < I Iро слулtбу в оргаЁ]ах ь,tiсцевого самоврядуванI Iя), < Про с,гатчс

депчта,riв п,tiсцевих рад> , < ]  Ipo засаltи запобit,аltня i проти,tii корупцii> , < I Iро

з] ]ернеlIня громаля] I )), < Про irrформацilо> , < Про доступ до пуб:ri.rrrоi iнфорплашii> ,

та iнlllил,lи законодавtти] \4и ii нормативнI { ми документаN{ и, Регламентом MicbKoT

ра.tи. 1riцg,.,,,ями Micr,Koi pa,lll 1,1 ll' викоtlав,tого tcortiTeTy. ро tпорядчими акта\4и

шliсьttого lo. Iови, I locartoBolo iHc rlli Kuiclo сскрстаря viськоi'радI r.
За перiод 20 l9p. секретареп.r СкалатськоТ irlicbKoi радI i пiдготовлено ,га

органiзоваltо проведе} Iня 17 плеltарtlих засiдань 4ох сесiй, на яких прийнято l96l

рirпенгrя MicbKoi рали, 1 5 засiдаI ;ь виконавчого KoMiTeTy, на яких прийня,го l69
pi пtctlb. Оформлено I IротоI (оJI t{  з:Lсiдаrtь сесiй та ] ] и Ko]J Kor"Iy

ГI iлI ,отува:rа звiт викогIаI ] tt()I ,о коlr,t iте,гу про виконаннrI  делсI ,ованих
повI IоважеI Iь органiв виttон:tвчоl вла/ lи за лруге lтiврiччя 2018 року та за перп]е

пiврiч.rя 20l9 року.
В сiчнi  березнi 2019 року t lэ,ilано консультатI iйну допомогу депутатам ради

lI toj(o rIо,цанl]я та заI IовнеtI I lя Jtctt. t.t] эar.liii t lpo Mal,iHo тэ l1охолI I

Орt,анiзувала I IлануваI IЕlя робtrI ,1l пr] ськ i ради та реалiзаuiТ lt.ltaHiB (затверд)t{ еI lо

pi шtснtlям TrlicbKoT ради)
Протяголл 20l9 рок1. опрацьоI ]аI lо 221 звернеrrь,

приинято рlшення.
Надавала iнформаltilо на зап] l,ги I ,роN4адяtIаN{  та державним устаFIовам.
Ви,цано l25 довiдок дJ]я I lодаI I I Iя.ltо нотарiалыI ] ,1х справ.

Обс,геlкелIо та сI (лаJIено l 29 aKTiB l,латерiальноtrобутових умов проживання

яtи,гелiв п,т, Скалат,,

Пос,гiйно tзела прийом грома.Iян з рiзttих пита} Iь, надаюLlи консультативну ,га

праliтичtIу допоN.{ огу.

При ймала учасl] , в оргпr t iза r t ii I ,1lolI  хдсIJких cJl)/ xaltb.

Прr,r розг.iIядi заяв гроlvlадяI l  l() j lol] a ,гил,t.rасовоi Koпlicii
I  
o; IoBa 

KorrKypcrroi копr i с i i rlа,;aпti t t (ell t l я вакантних посад.

Приймала учас,rь в засittаllчi а,: tмiнiстративгlоi KoMicii при виконавчому

комi,гетi л,tiсы< оi рали
Пi/ tI tисуtзала довi_lки tt1lo ltа: llзtлiсr I , в гроl\ Iадян зеl\ Iельних дiлянок. завiряла

коп ii' :ок1 пlcltl iB MicbKoi ] ,,адtt.

ЗабезгIечувала г,ltаснiс,t,ь в роботi l,t icbKoT ради та ir органiв.

Коордrанувала дiяльнiс,ть тrостiйних комiсiй MicbKoi ради.
Вирiшувала за доручеI lFIям пliсьttоl,о голови або_ради iHrrTi питання, пов'язанi з

дiя. rr,tric гIо ради ra iT opl : r rliB.

13иксlll1,вала доручеI iЕlя вlлборttirз. подаваJIа депутатськi звL,р] lеl] ня.

ilptt lзlл Kt,l I tatt гti cBtll'x обов'я,зкiв ,] авrltли доl,риNIуlось чиlI тIого заI iоI tо] lавст I ] a

tra якi дано вiдповiль та

Ccr< peтap мjсыtоl' ра/ lи СосРiя Магллсr,


