
Протокол № 15
апаратної наради при міському голові

04 липня 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.
Громада живе в складних умовах військових дій. ескалація бойових дій збільшена на сході України. Необхідно підтримувати бійців, які боронять нашу землю. Ворог продовжує наносити ракетні удари по території Сумської області. Лише на вихідних на територію Зноб-Новгородської громади зафіксовано 120 прильотів. Ворог використовує заборонені фосфорні боєприпаси. Незважаючи на тяжкі умови сьогодення необхідно продовжувати працювати та готуватися до осінньо-зимового періоду.

Штогрин О. 
Заклади охорони здоров’я працюють в умовах підвищеної готовності. Надається медична допомога населенню громади. Отримали сучасний рентген-апарат.  Підготовлений проєкт на автономне енергопостачання основного корпусу ЦРЛ. Планується встановлення сучасного обладнання автономного енергозабезпечення інфекційного та пологового відділень. На даний час виникли проблеми з проведенням тендерної процедури.

Жук О.В.
Розпочато підготовку амбулаторій до роботи в осінньо-зимовий період. Проводяться заходи по утепленню, ремонту систем водопостачання, заготівлі дров. Прийнято рішення про переведення Воронізької амбулаторії з газового на тверде опалення.

Фатун І.М.
Заклади культури готуються до ОЗП, оголошено тендер на закупівлю дров для сільських БК та бібліотек, замовлено 2 генератора.

Кириєнко Н.О.
Заклади торгівлі та громадського харчування працюють в режимі воєнного стану. Підприємства торгівлі отримали дозволи на переведення на автономне опалення. 10 промислових та 7 магазинів продуктів харчування мають тверде опалення.

Гребенюк Д.М.
Підприємства працюють в штатному режимі. більшість приступили до виробничої діяльності. Робочі колективи працюють майже в повному складі. Забезпечено перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах. Виникли проблеми у заправці транспортних засобів газом метан. Проводиться робота з постачальниками.

Ворона Т.В.
Управлінням здійснюється моніторинг цін на продовольчі товари. Для внутрішньо-переміщених осіб працюють дві лікарні ветеринарної медицини. Літня пора є сприятливою для розвитку кишкових інфекцій, тому необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, миття овочі та фруктів, купувати продукти в санкціонованих місцях.
Наймитенко А.М.
проведений автоматичний  перерахунок усіх видів державних допомог включно по вересень. З 24 видів допомог, з наступного тижня надійдуть кошти по 8 основним видам. Здійснюється видача гуманітарної допомоги  старостинських округах та на 37 інших пунктах видачі. Подяка старостам за оперативне реагування та отримання допомоги для своїх жителів. Працівники освіти працюють локально з учнями у мікрорайонів міста.

Волошко Л.О.


Добіг завершення 2021-2022 навчальний рік. Документи про отримання базової середньої освіти отримали 711 учнів, повної загальної середньої – 409 учнів. 25 учнів випустилися у школах громади. 16 учнів отримали золоті та 9 – срібні медалі. Порівняно в 2020-2021 навчальному році 25 і 21 медаль відповідно. Складений спільний з Шосткинським інститутом СумДУ план профорієнтаційної роботи з випускниками.  В 3-х закладах освіти розпочаті роботи по ремонту радіаційних укриттів.

Сокульська О.Ф.
Проведено цикл патріотичних благодійних заходів в яких взяли участь студенти ПТО та ШВПТУ. Відкритий театралізований марал на будівлі коледжу. Ведеться підготовка до сплаву 8-9 липня по р.Десна.

Шилюк Н.Г.
Проводилася робота по матеріально-технічному  забезпеченню  тероборони. Звернення до жителів громади не зволікати систему оповіщення задля уникнення надзвичайних ситуацій.

Долиняк В.О.
Укриття в приміщенні школи підготовлено 

Шемет Р.П.
В будівлі школи укриття відсутнє, але поруч в 15 м. укриття придатне для перебування учнів під час тривоги.


ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	Головному лікврю  КНП «Шосткинська ЦРЛ» (Штогрину О.Т.) підготувати листи до благодійної організації щодо фінансування робіт по переведенню головного корпусу ЦРЛ на автономне опалення.
	Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) сприяти роботі промислових підприємств та покращенню логістики. Надавати допомогу підприємствам по роботі з районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

	Т.в.о. начальника управління освіти (Волошко Л.О.) підготувати пропозиції щодо організації в кожному закладі освіти приміщень для укриття учнів під час тривогу з метою організації з 01 вересня учбового процесу в оф-лайн режимі.
      

Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

