
Протокол № 17
апаратної наради при міському голові

18 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 та працює в складних умовах військового стану. Щоденно громади Сумської області обстрілюються ворогом, але незважаючи на це необхідно працювати та готуватися  до осінньо-зимового періоду.

Гребенюк Д.М.
Підприємства знаходяться у режимі налагодження та відновлення своєї діяльності. Обсяг випуску промислової продукції становить 600 млн. грн., що складає 80,9% від минулого року. Було направлено лист голові Сумської військової адміністрації щодо залучення підприємств у державні та інші програми по відновленню України. Існують проблеми з міжміськими перевезеннями. Прохання до старост провести роз’яснювальну роботу серед жителів старостинських округів щодо користування громадським транспортом, а не користуватися послугами неофіційних перевізників.
Сергєйко Н.О.
Проводяться заходи по благоустрою територій закладів освіти. Працівниками освіти продовжується пізнавально-розважальна робота з дітьми та молоддю по мікрорайонах міста, як альтернатива літнім таборам відпочинку. 17 закладів освіти в сільській місцевості мають дров’яне опалення. Оголошено тендерну процедуру на закупівлю дров. З 25 липня розпочнеться укладання договорів на придбання дров. Розглядається питання переведення на альтернативний вид палива ЗОШ №9, початкові школи ЗОШ №1 та гімназії.
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. Проводилися заходи по санітарній очистці міста та чищенню ливньовок.

Скиба З.М.
Управління працює в умовах воєнного стану. Нарахований 2-й транш усіх видів ДСД. Допомогу отримали 81 особа на суму 280 тис.грн.. 92 ВПО отримали допомогу в розмірі 406 тис.грн.. Видавалися технічні засоби реабілітації. Опрацьовуються документи по наданню громадянам реабілітаційних послуг та обслуговуванню вдома. Досягнуто домовленості з санаторно-курортними закладами, які під час воєнного стану надають послуги особам, які цього потребують.

Шкарін С.І.
Працює комісія по обстеженню та документуванню пошкоджень, завданих російською федерацією. очікується допомога у вигляді будівельних матеріалів від громадської організації «Людина в біді». 

Жук О.В.
Протягом тижня вживалися заходи по підготовке закладів до роботи в осінньо-зимовий період. Готується проєктно-кошторисна документація на переведення котельні Вороніжської  амбулаторії на твердий вид палива. Проектанти вдруге відвідали об’єкт.


Дац Н.І.
Заклади працюють в режимі підвищеної готовності. Тривають роботи по підготовке закладів до осінньо-зимового періоду. 

Белясник О.М.

На минулому тижні до відділу звернулися 30 громадян.

Долиняк В.О.
Збільшився попит на купівлю будинків у сільській місцевості. На сьогодні ціни коливаються від 3 до 6 тис. доларів.

Ізотова О.В.
Триває робота з керівниками підприємств щодо обладнання укриттів для працівників під час тривоги. Розглядаються варіанти залучення підвальних приміщень та захисних споруд організацій та закладів для укриття громадян під час тривоги.








ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
Звернути увагу на звернення, які надходять від військовослужбовців та членів їх сімей.
	Старостам старостинських округів підтримувати громадян, які виявили бажання придбати власні житлові будинки, де є можливість альтернативного опалення.
Підготувати проєктно-кошторисну документацію по переведенню закладів охорони здоров’я на альтернативні види палива.





Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

