Звіт
депутата Славутицької міської ради VII скликання
Грушецької Тетяни Валентинівни
за період з 01.11.2015 року по 01.03.2017 року
Я, Грушецька Тетяна Валентинівна була обрана депутатом
Славутицької міської ради VII скликання від партії Совість України.
В міській раді працюю в комісії з питань освіти, культури та охорони
здоров’я, медичного обслуговування, програми ВООЗ «Здорові міста»,
соціального захисту населення, екології.
За звітний період (з часу обрання до 01.03.2017 року) я прийняла участь
у 19 сесіях Славутицької міської ради:
жовтень 2015 року – 01.01.2016 року - 6 сесій (з них 2 позачергові);
за 2016 рік – 10 сесій (з них 3 позачергові), з поважних причин , мною
було пропущено чотири пленарних засідань у 2016 року;
за 2017 рік – 3 сесії (з них 1 позачергова).
За даний час було проведено 24 засідань постійної комісії, розглянуто
та опрацьовано: 543 проекти рішень Славутицької міської ради (2015 рік –
102, 2016 рік – 373, 2017 рік – 68 проектів), розглянуто 2 звернення
громадян. За результатами роботи підготовлені відповідні висновки комісії та
відповіді. Приймала участь в 4 засіданнях інших постійних комісій ради.
Приймала участь в 1 засіданні Президії ради.
За звітній період працювала у одній тимчасовій робочій групі, що
продовжує свою роботу далі: «З подальшого розвитку та реорганізації
системи охорони здоров’я у місті Славутичі». Для отримання досвіду
реорганізації системи охорони здоров’я разом з робочою групою їздила у
відрядження в м. Нетешін.
Особистий прийом веду перший і третій вівторок місяця з 17.00 до
18.00. також приймала зварення громадян в телефонному режимі те не в дні
прийому. За звітний період у мене було 21 особи з питань: матеріальної
допомоги, надання житлово-комунальних послуг, соціального забезпечення.
Всі скарги та звернення по можливості були вирішені.
Основними напрямками своєї діяльності вважаю:
 організація, забезпечення надання якісної медичної допомоги в
місті;
 поповнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів
освіти та культури;
 забезпечення дотримання прав громадян , допомога мешканцям
щодо вирішення проблемних питань.
Грушецька Т.В.

