
Протокол № 14
апаратної наради при міському голові

27 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 42 особи  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Шосткинська громада живе в умовах війни. За добу Сумська область обстріляна більше 100 разів, тому надзвичайно складна ситуація з підготовки до ОЗП, коли  можливі ситуації, коли буде відсутня електроенергія, тепло, вода, тому потрібно готуватись до таких умов роботи, ще є 4 місяці.  
Штогрин О. 
Постійно поповнюється запас ліків,  ведеться робота щодо вирішення питання резервного енерго- та теплозабезпечення головного корпусу Центральної районної лікарні. Для цього залучаються відповідні спеціалісти. На цьому тижні ЦРЛ має отримати сучасний рентген-апарат.
Жук О.В.
Заклад працює, надає медичні послуги в повному обсязі.  Лікарі-педіатри зосереджені на профілактичній роботі в закладі наявні всі вакцини для імунопрофілактики дитячого населення лікарі зосереджені на медоглядах учнів шкіл, дошкільних НЗ, внутрішньо-переміщених дітей. Щодо підготовки до зими- то сільська мережа працює автономно: є свердловини, в наявності котли, є пічне опалення; міські  - на ЦО.  
Фатун І.М.
Заклади культури готуються до ОЗП, оголошено тендер на закупівлю дров для сільських БК та бібліотек, замовлено 2 генератора.
Кошик Л.П.
Працевлаштовано 437 мешканців громади, минулої неділі – 25, 106 безробітних пройшли навчання і зараз працевлаштовуютья до роботодавців, які замовляли навчання. Були виділені кошти на проведення  громадських роботах, 21 житель долучився до них. На сьогодні на обліку перебуває більше 2000 безробітних, з них 1600 отримують допомогу по безробіттю, заборгованості по виплаті немає (виплачена по 1 декаду червня). В наявності 2 генератора на випадок відсутності електроенергії т
Наймитенко А.М.
проведена робота по перерахунку усіх видів державних допомог в зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, тому з 1 липня всі отримають нові розміри державних виплат, у нас  5377 отримувачів. Житлові субсидії нараховані за червень місяць, частково вже профінансовані на цьому тижні, частково – в липні, всього отримувачів – 6295 домогосподарств. Проведено нарахування пільг.
Сергєйко Н.О.


Триває підготовка до  організації проведення національного виду предметного тесту Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти. В Шосткинській ТГ визначено школу № 9 як пункт тестування основна сесія планується з 18.06 по 10.08.22 Наразі є важливою умовою безпека учасників тестування, тому продовжуємо роботу щодо ремонту укриття. У зв’язку з воєнним станом не проводиться оздоровча кампанія з молоддю, тому вирішили питання проведення розважально-пізнавальних заходів з невеликими групами дітей та молоді мікрорайонів закладів освіти, які знаходяться в нашій громаді, це стосується і закладів дошкільної і закладів середньої освіти, батьки також беруть участь у проведення цих заходів.
Шилюк Н.
Завезені МПП. Займалися матеріально-технічним забезпеченням для тероборони.
Шкарін С.І.
Очікуємо державну допомогу на відновлення об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ на території Шосткинської міської територіальної громади.
Трегуб О.
Спільно з підприємствами ЖКГ проводяться ремонтні роботи житлового фонду. ТОВ ШП «ХаЕР» проведені випробування мереж, виявлено 28 поривів – 10 ліквідовані. Підготовлено 7 водогрійних котлів на котельнях, проведено ремонт насосів, на котельні № 4  створено запас дров. Відремонтовано холодне водопостачання будинку по вул.Заводська, 33.
Гребенюк Д.М.
Промислові підприємства також готуються до ОЗП, більшість з них мають автономне опалення на альтернативних видах палива. Вникла проблема стосовно метанової АЗС -  змінився графік роботи – день через день, тому  є певна напруженість по заправці автомобільного транспорту, задіяного на приміських і міських маршрутах. Плануються перемовини з керівництвом автозаправної станції, щоб врегулювати питання.
Кириєнко Н.О.
Заклади торгівлі, громадського харчування працюють в режимі воєнного стану з дотриманням комендантської години та розпорядження голови ОДА про торгівлю алкогольними напоями у Сумській області.


ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	Директору КНП «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Жуку О.В.) надати пропозиції щодо роботи медзакладів в екстремальних умовах.
	Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.),  підготувати пропозиції щодо переходу закладів освіти  на автономне опалення.
	Старостам спільно з в.о.начальника управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Шилюк Н.Г.) організувати запас ПММ.
	Т.в.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Трегубу О.Ю.) організувати графік чергування з вивозу сміття.

      

Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Т.в.о начальника загального відділу                     Людмила ЗИФТІНА

