
Протокол № 13
апаратної наради при міському голові

20 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 44 особи  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Головна задача жителів громади підтримувати військових, які на фронті в тяжких умовах боронять Україну. У неділю сталася аварійна ситуація. Частина населених пунктів Сумської області була відключена від енергопостачання.  Тому стоїть задача для підприємств та жителів громади навчитися забезпечувати життєдіяльність в умовах воєнного стану.

Сергєйко Н.О.
Вивчаються пропозиції та шляхи фінансування відпочинку за кордоном дітей, батьки яких захищають України. Урочистості з нагоди останнього дзвоника в Шосткинській громаді пройшли в он-лайн режимі. Молодь продовжує вивчати англійську та українську мову. Укладений договір на суму 470 тис.грн. та визначено підрядну організацію на ремонт бомбосховища в будівлі ЗОШ №7.

Хаміцевич І.Д.
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ» виконує основні статутні завдання та настанови  МОЗ і КМУ на період воєнного часу.  З травня здійснюється лабораторний контроль якості води поверхневих водойм в рекреаційних зонах Шосткинської громади, досліджені зразки відповідають вимогам санітарно-гігієнічних нормативів (станом на 17.06.2022   всього досліджено проб - 28, з них: у травні - 15; у червні –13).  На ГКІ  захворіли 2 дорослі людини. Осередком небезпечних хвороб є водоймища, з яких заборонено пити воду, мити овочі, фрукти, руки та гризуни. Здійснюється щоденний моніторинг гамма-випромінювання на відповідність природному гамафону. Ведеться щоденний облік радіохімічних спостережень. 


Гребенюк Д.М.
Триває робота з промисловими підприємствами. Більшість працюють у звичайному режимі. Обсяг  реалізованої продукції по темпам росту становить 85% до відповідного періоду минулого року. Організоване міське та приміське транспортне сполучення.

Мелашенко Г.В.
Продовжуються роботи по прибиранню міста та вивезенню сміття, благоустрою квітників та газонів, очистці територій від гілля та аварійних дерев. Здійснені роботи по облаштуванню території міського пляжу, встановлені вбиральні, лавочки. Обстежено дно водойми Галенківського озера.

Шкарін С.І.
Продовжуються роботи по документуванню пошкоджених у наслідок російської агресії об’єктів. Згідно до нових вимог, передбачених Урядовими Постановами, об’єкти заносяться до ЄДС. 

Шилюк Н.Г.
Управління працює у посиленому режимі. Поновлюється матеріально-технічний запас для потреб Територіальної оборони та запас ПММ. Ситуація з ПММ залишається критичною. Дизельне паливо відсутнє. Машканцям громади необхідно дотримуватися правил поведінки на водоймах. За короткий проміжок літа вже має місце випадок загибелі людини на водоймі в СМТ Вороніж.

Фатун І.М.
Заклади культури продовжують працювати в умовах воєнного стану. Проводяться різноманітні акції і терапія мистецтвом. Біля АРТ-Центру відбулася благодійна акція на підтримку Збройних сил України та з метою відволікання жителів від тяжких роздумів "З мистецтвом до перемоги".
 
Наймитенко А.М.
Проводиться робота з внутрішньо-переміщеними особами. На обліку перебуває 2238 осіб. Пакет документів на отримання допомоги у розмірі 3 тис. грн. для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. на дорослу особу оформлюють громадяни, що прибули з С.Буди. Отриманий 2-й транш соціальних виплат, але кошти прийшли не в повному обсязі. Надійшло на рахунок 519 тис. грн., 138 тис. грн.. Працівники Територіального центру разом з представниками освітньої галузі займаються формуванням пакетів гуманітарної допомоги  та їх роздачою.
 
Нога М.П.
Висловлюються подяки старості Івотського старостинського округу Дубу О.Г. за активну життєву позицію під час воєнного стану та в.о. начальника  управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК Шилюк Н.Ф. за налагоджену роботу з постачальниками ПММ.



ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.),  з метою організації досугу школярів під час літніх канікул,  розглянути пропозицію щодо виходу вчителів по місцю проживання учнів. 
	Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) зробити поглиблений аналіз роботи промислових підприємств, з метою сприяння підприємствам, які до теперішнього часу не відновили свою діяльність.
В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) зробити аналіз проведення ремонтгих робіт по житлово-комунальним підприємствам.
1.5.  В.о. начальника УКБ - начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю (Шкаріну С.І.) включити до ЄДС об’єктів, що постраждали від дій російської федерації не лише житлові будинки, а й об’єкти соціальної сфери. 
           1.6.  Начальнику відділу культури та туризму  (Фатуну І.М.) розширити географію проведення благодійних акцій, направлених  на підтримку Збройних сил України та підняття морального духу жителів Шосткинської територіальної громади. 
1.7.  Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) спільно з начальником управління освіти  (Сергєйко Н.О.) збільшити кількість представників освіти для фасування та роздачі гуманітарної допомоги жителям громади.

      

Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

