
Протокол № 12
апаратної наради при міському голові

13 червня 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 43 особи  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада продовжує жити в умовах війни. У Свято Трійці і люди і представники духовенства моляться за українських воїнів. Основна задача для тих то живе і працює в громаді  - підготовка до осінньо-зимового періоду.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють як он-лайн так і оф-лайн режимах.  Школи мистецтв складають плани на наступний навчальний рік та готуються  до набору учнів. Проведено ряд заходів біля ЦКіД та музею, в соцмережах, направлених на підняття морального духу жителів громади та підтримку воїнів. Від працівників культури надходять пропозиції на проведення заходів, з метою збору коштів для військових.

Сокульська О.Ф.
Планується проведення заходів, направлених на патріотичне виховання молоді.

Наймитенко А.М.
На виконання доручення міського голови проведена робота щодо отримання громадянами різних видів  соціальних послуг через систему «ДІЯ». Таких послуг на сьогоднішній день зареєстровано 10. 9 працюють, 1 – в стадії доопрацювання Міністерством соціальної політики. З державного бюджету надійшли кошти на виплату державних допомог та житлових субсидій. 281 дитині з інвалідністю надано гуманітарні набори. До розвантаження та формування гуманітарних наборів долучені працівники закладів освіти.

Жук О.В.
За дорученням міського голови, медичними працівниками відвідано 48 жителів сільської місцевості вдома. Надавались консультації, виписувалися рецепти, роздавалася медичні препарати, отримані через гуманітарну допомогу. На амбулаторному лікуванні з діагнозом КОВІД перебуває 2 особи. На минулому тижні вакциновані 133 особи. З м. Суми отримано вакцину, швидкі тести, холодильне обладнання.

Штогрин О.Т.
Заклади охорони здоров’я працюють у режимі підвищеної готовності. Постійно поповнюється матеріально-технічний резерв. Надаються різні види медичних послуг. У рамках підготовки закладів до осінньо-зимового періоду проводяться поточні ремонтні робіти. З метою попередження виникненню кишкових інфекцій, необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, купувати продукти харчування лише в санкціонованих місцях, ретельно мити овочі та фрукти, піддавати продукти термічній обробці. У разі виникнення проблем звертатися за медичною допомогою.

Сергєйко Н.О.
Освітяни  працюють з оптимізмом. Акцію «Зроби рідне місто кращим» прийняли вчителі, батьки та діти ЗОШ №5 та ДНЗ №9. Продовжують працювати 8 груп у складі 
 150 осіб, які  в он-лайн режимі вивчають англійську мову. 40 громадян виявили бажання вивчати українську мову. Заняття будуть проводитися в оф-лайн режимі по вівторкам та четвергам на базі Малої Академії наук. Складені акти на проведення ремонтних робіт в радіаційних укриттях. На поточному тижні буде розпочатий ремонт в укритті ЗОШ №7.

Шкарін С.І.
Складені документи на відшкодування витрат за об’єкти, які постраждали внаслідок російської агресії та стихійного лиха. 

Нога М.П.
Подяка старості Маківського старостинського округу за вжиті заходи щодо прибирання господарем  з території приватного будинку біля центральної дороги металобрухту.


ВИРІШИЛИ:

1.1.  Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
           1.2.  Начальнику відділу культури та туризму  (Фатуну І.М.), не зважаючи на воєнний час,  організовувати культурні заходи з метою підтримки морального духу жителів громади.
1.3.  Начальнику відділу молоді (Сокульській О.Ф.) продовжувати організацію еко-заходів «Зроби рідне місто кращим».
3
	Головному лікарю КНП «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.) підготувати пропозиції щодо переведення головного корпусу ЦРЛ на індивідуальне опалення.
	Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) організувати окрему роботу з дітьми військовослужбовців,  які несуть службу в зоні воєнних дій.
	В.о. начальника УКБ - начальнику відділу державного архітектурно-будівельного контролю (Шкаріну С.І.) проаналізувати стан використання коштів,  виділених з місцевого бюджету рішеннями виконавчого комітету громадянам у разі стихійного лиха та у зв’язку з ушкодженнями, завданими в результаті військової агресії Російської Федерації  проти України.

Старості Клишківського старостинського округу (Долиняку В.О.) опрацювати з жителями громади пропозицію будівництва на території с. Клишки каплиці.


      

Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

