
Протокол № 10
апаратної наради при міському голові

30 травня 2022 року                                                                    м.Шостка
        
 ГОЛОВУЄ:  міський голова  Нога М.П.
         На апаратну нараду в режимі відео зв’язку при міському голові запрошені:  заступники міського голови, старости старостинських округів,  начальники відділів, управлінь міської ради, керівники підприємств, установ, організацій міста.
Усього 44 особи  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада продовжує жити в умовах війни, але існують всі можливості для відновлення економіки. На Сході України триває жорстока кривава війна. Наші воїни відстоюють незалежність України, несучі величезні втрати.  Обов’язок кожного жителя громади допомагати сім’ям військовослужбовців, які зараз на фронті. Влада має підтримувати та працювати на цих людей.

Сергєйко Н.О.
Заклади освіти продовжують працювати в складних умовах воєнного часу. Складений графік роботи закладів на місяць. Заплановано акцію «Зроби рідне місто кращим». Першими в акції візьмуть участь вчителі, батьки та діти ЗОШ №11 по благоустрою парку «Свободи». Працівники ДНЗ №2 приготують смаколики для учасників.

Григорєв Є.В.
Управління ЦНАП продовжує надавати послуги населенню. До деяких державних реєстрів доступу ще немає. Натомість розширений перелік послуг. Так надається допомога у реєстрації через портал «Дія» громадянам, що постраждали від російської агресії.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють у он-лайн режимі та очно. Закінчується навчальний рік, ведеться підготовка до набору учнів на наступний рік.

Сокульська О.Ф.
01 червня представники СЮТ, клубу «Патріот», школи гімназії, ДНЗ №5 візьмуть участь в акції «Зроби рідне місто кращим». Планується благоустрій прилеглої до АРТ-Центру території.


Наймитенко А.М.
Нараховані пільги та субсидії за травень. На літній період на 49,6% скоротилася кількість осіб, що отримують субсидію. Кількість таких осіб становить 6639. Державну допомогу за червень отримають 5 тис.266 осіб на загальну суму 11 млн.225 тис.грн.. 1866 внутрішньо переміщених осіб отримають допомогу на суму 1 млн.176 тис.грн..

Штогрин О.Т.
Поновлений запас ПММ. Погодні умови сприяють проведенню поточних ремонтних робіт. Відремонтований дах на будівлі лабораторії та ЛОР-відділення, санітарної частини. Ремонтується інфекційне відділення. Не зважаючи на літню пору року на стаціонарному лікуванні перебуває значна кількість хворих, відділення працюють в посиленому режимі.

Мазур О.С.
Амбулаторії працюють в штатному режимі. 28 травня отримано достатню кількість вакцини «Пфайзер» та передано до амбулаторій. На даний час в амбулаторіях не значна кількість хворих, тому поки в наявності вакцина від дифтерії та правцю, запрошення всіх бажаючих зробити щеплення. Кількість доз даної вакцини в Україні обмежена. Зроблений резерв ПММ та ліків на місяць. Надходить гуманітарна допомога у вигляді мед.препаратів. Списки наявних ліків у сімейних лікарів, які видають їх пацієнтам.

Нога М.П.
Подяка в.о. начальнику управління житлово-комунального господарства Геннадію Мелашенку за оперативну підготовку документів на фінансування робіт по ремонту доріг в громаді. та старостам Собицього, Гамаліївського, Маківського старостинських округів за належний санітарний стан та благоустрій населених пунктів.



ВИРІШИЛИ:

1.1.  Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
           1.2.    Начальник управління «Центр надання адміністративних послуг у місті Шостка» (Григорєву Є.В.) попрацювати над списками осіб, які передаються на дільниці для видачі гуманітарної допомоги.
1.3.  Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) спільно з начальником відділу молоді (Сокульській О.Ф.) розглянути пропозицію відкриття англомовних груп для  навчання різних категорій населення.
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         1.4. Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) звернути  увагу  на умови зберігання гуманітарної допомоги, особливо  продуктів, що швидко псуються.
      

Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

