
Звiт

секретаря СIсалатськоТ пliськоi ради за I квартал 2020 року.

За I  квартал 2020 р. ceкpcTapeN,t Скалатськоi MicbKoi ради пiдготов.цено ,га

орr,анiзовано проведення двх плеlrарних засiдань 54 cecir, на яких прийнято З01

рiLшсlrttя rrict,KoT ради. гги засilt: lt lt lя llикоI lавчого KoMiTety. на яких прийня ro 36

piшrerIb, Оформлеrrо протокоJtи засiдаrlь сесiй та вико] ] кому

Пiдготувала звiт виконаl]LIого KoMiTeTy про виконання делегованих

повноважень органiв виконавчоi влади за друге пiврiччя 2019 року,

В сiчнi  березнi 2020 року надаIJо консультаrliйну допомогу депутатаN,I  ради

tцодо подання та заповнення дlек,rарацiй про майно та доходи

рiшенням MicbKoi рали)
Протягом сiчняберезI rя 2020 року опрацьовано 55 звернень,

вiдltовiдь ta прийнято pilltct lllя.

Надiслано 5 звернень в,tepжatзtti о[ rгаllи.

I lадано iнtРорллацirо на l9 затttrтiв гро} 4адянам та дер)I (авним ycTaнoBalvl.

Вилано 22 довiltки,] tJIя гIоданIтя lLo но,гарiальних справ.

обстеlкеttо та складе} Iо 2,4 акти п,tатерiальнопобутових умов про)I iивання

rttителiв tut, Скалаr,.

Постiйно вела прийолl гроNlаJян з рiзних питань, надаючи консультативну та

практичну допомогу.
приймала участL в оргалriзачii громадських слухань в с,новосiлка,

При розглядi заяв громадян  ] .олова тимчасовоi комiсiI  (розглянуто три заяви)

Го"пова конкурсноi KoMiciT на замill1ення вакантних посад ( конкурс вiдбувся 10

березня 2020 року).
приймала учас.гь в засiданtti адмiнiстративноi koMicir при викоI lавчому

комi,ге,гi п,riськоi ради (2х засiданrIях)

Пiдписувала довi:ки про наявнiс,l,ь в гро\ lалян зе\4ельних дiляtlок. завiряла

коп ii' локумеI t t iB blicbKoT ралrr.

ЗабезпсчуваЛа гласгtiстЬ в роботi MicbKoi ради та ii оргаrriв.

Коордиrrувала дjяльнiсть постiйних комiсiй MicbKoi ради.

Вирirпувала за доручеlI t!ям шtiсы< ого голови або рали iншi питання, пов'язанi з

: iя. rr, t licr lo ради Ta'ii органiв.

У своiй дiяльностi сеl(ре,tаря _rticbKoT ради керуюся Конституцiсю УкраТни,

закоI Iами Уrtраiни < Про мiсцеве самоврядуваI Iня в YKpaTHi> , < Про службу в

органах мiсцевого саN,lоврядуRання> , кПро засади запобiгання i протилii

звернення громадян), < ПрокорупI tii> , uПро дер)I tаl] ну сJIу)кбу), uПро

iнформlацirо> , uПро лостуI ]  дlо пубlriчноi iнфорлrаrlii> , кПро захист персо} Iальних

датIих)) та it lшими заl(онодавLIи\ lи й ttормативними документаIvIИ, Регламентоl,t

Micbko'i ради, рirrrеrrняпtи л,tiсыtоi ради та ii виконавчого колlir ету, розпорялчими

ак,гаN4и мiського голови, посаllово!о iнс,грукчiею секрета} rя MicbKoT ради,

органiзувала планування роботи iviськ i ради та реапiзацii планiв (затверджено

на як1 дано

Сскрет,ар MicbKoi ради СоtРiя Магlvет


