
Протокол № 16
апаратної наради при міському голові

11 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 43 особи  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада живе та працює в складних умовах військового стану. Незважаючи на це відновлюється робота підприємств, ведеться підготовка до осінньо-зимового періоду.

Гребенюк Д.М.
Підприємства знаходяться у режимі налагодження та відновлення своєї діяльності. Деякі працюють на 80%, деякі вийшли на режим роботи довоєнного часу. Виникають проблемні питання у сфері логістики, а саме доставки сировини. Проводиться робота у напрямку бронювання робочих місць працівників, які задіяні у виробничому процесі і без яких підприємство не зможе працювати стабільно та злагоджено. Проводиться робота з перевізниками на міських та приміських пасажирських маршрутах. Виникали проблеми з газом «Метан». Заправка транспортних засобів здійснювалася газом «пропан». Заправка проводилася на маршрутах, тому виникали перебої з перевезенням пасажирів.

Трегуб О.Ю.
Підприємства житлово-комунальної сфери працюють в умовах воєнного стану. Ведуться роботи по підготовке житлового фонду до осінньо-зимового періоду, по благоустрою територій громади. Продовжена робота Програми Президента України по термомодернізаці об’єктів інфраструктури. Надано до СОДА список об’єктів.

Шкарін С.І.
Від удару російської федерації потерпіли 42 житлових будинки та близько 15 організацій. Опрацьовуються заяви, готується проєкт рішення.

Дац Н.І.
Тривають роботи по підготовке закладів до осінньо-зимового періоду. На минулому тижні розпочаті і будуть продовжені на поточному тижні роботи по ліквідації наслідків російської агресії.

Волошко Л.О. 
В ЗОШ №6 та дитячому садочку тривають роботи по ліквідації наслідків російської агресії. Ведеться підготовка до осінньо-зимового періоду: перезарядка вогнегасників, заміри опору ізоляції. Перевіряються підвальні приміщення закладів освіти, які можуть бути використані у якості укриттів. Закуплені дрова для закладів сільської місцевості.

Скиба З.М.
На минулому тижні управлінням праці та соціального захисту населення: здійснено  виплату субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за червень 2022 року  2011 сім’ям, які одержують житлову субсидію у  АТ«Приватбанк», на суму 477,8 тис. грн..Відділеннями поштового зв’язку розпочато виплату житлової субсидії  за червень 2022 року. Всього через поштові відділення кошти житлової субсидії отримають 1879 сімей на загальну суму 482,1 тис. грн..Проведена виплата державних соціальних допомог та компенсаційних виплат (І нарахування липня). Всього на поштові відділення та банківські установи  перераховано коштів 5377 одержувачам на загальну суму 12 539,0 тис. грн.. 621 внутрішньо переміщеній особі із територіальних громад, які розташовані у районах проведення воєнних (бойових)  дій, або перебувають у тимчасовій окупації, проведено нарахування допомоги на проживання за липень 2022 року  на загальну суму 2 002,9 тис. грн..Продовжуємо прийом громадян щодо встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи та призначення їм допомоги на проживання.Протягом минулого тижня вперше прийнято 83 особи, які перемістилися із територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій. Всього на обліку по Шосткинській міській територіальній громаді перебуває 2 243 внутрішньо переміщені особи.Розглядаємо їх проблемні питання та постійно надаємо гуманітарну допомогу.Продовжується робота по формуванню продовольчих наборів, яка надійшла в якості гуманітарної допомоги, для подальшої їх видачі населенню громади.



Жук О.В.
Надається необхідна медична допомога. Міністерство охорони здоров’я попереджає про зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Амбулаторних хворих по Шосткинській громаді не зареєстровано. Одним з шляхів уникнення тяжкого перебігу хвороби є щеплення. В наявності вакцини Файзер та Коронавак. За тиждень вакциновано 205 осіб, 17 осіб отримали першу дозу вакцини. Якщо пройшло від 6 до 9 місяців після другого щеплення, можливо отримати бустерну дозу. Вакциновані 327 дітей. В п’ятницю котельну Вороніжську  амбулаторії відвідали проектанти. 

Шиоюк Н.Г.
Управління працює у посиленому режимі. Протягом тижня проводилися заходи по матеріально-технічному забезпеченню територіальної оборони, наповненню матеріального резерву, надавалася допомога житлово-комунальним підприємствам матеріалами,  ПММ для ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Стан з ПММ в місті покращився, ціни дещо знизилися.

Пластун С.М.
Проводився покіс трави. Наявний запас ПММ. В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду перевірено котельню амбулаторії та освітнього закладу.

Андрущенко С.С.
Наявний запас ПММ. Доставлені матраци для дітей.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
Звернути увагу на можливість переведення об’єктів на альтернативні види палива та забезпечення роботи в умовах відсутності газу, електричної енергії, води.
	Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) провести роботу з власниками газових заправок щодо забезпечення перевізників газом «Метан».
	Т.в.о.начальника управління житлово-комунального господарства (Трегубу О.Ю.) доповісти про стан справ з виплатою коштів безробітним, задіяним у громадських роботах по благоустрою міста.
	Старостам старостинських округів створити запас ПММ.


Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК


