
Протокол № 18
апаратної наради при міському голові

25 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  умовах війни. Надто складними були вихідні дні. Надійшла звістка про загибель командира 28-ї окремої механізованої бригади. Віталій Гуляєв раніше командував 13 батальйоном, був великим патріотом України, завжди працював на Перемогу.   Сьогодні об 11.00 годині відбудеться прощання з матросом Іваном Суримовим.  

Гребенюк Д.М.
Підприємства міста та громади працюють на розвиток промисловості в області та України в цілому. Підприємства готуються до роботи в осінньо-зимовий період. Більшість перейшли на автономний вид палива, інші, які з будь-яких причин підв’язані під централізоване опалення, в пошуку альтернативи. Виникають проблеми на приміських автобусних маршрутах. 
Кошик Л.П.
Центр проводить прийом громадян в дистанційному режимі. Реєстрація проводиться через додаток «дія». На даний час наявні 26 вакансій. Протягом тижня, за сприяння Центру зайнятості працевлаштовані 60 осіб. КМУ прийнято ряд змін до законодавчих актів про зайнятість населення, зокрема щодо реєстрації та підбору підходящої роботи. Порівняно з червнем, в липні кількість безробітних зменшилася на 30%. 
Сергєйко Н.О.
Не зважаючи на обмеження воєнного стану, успішно завершився навчальний рік і 6 учнів стали стипендіатами голови Сумської ОДА. Серед них учень ЗОШ №1, ЗОШ №7. школи гімназії, 2 учня ліцею та вихованець ДЮСШ 

«Барса». Триває співпраця з Шосткинським інститутом СумДу, щодо шляхів реалізації вступної кампанії. Варто розглянути навчання дітей за місцем проживання.
Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. Організована виставка розпису акрилом на кераміці та склі. Продовжується захід «Терапія мистецтвом». В бібліотеці Толстого продовжують роботу групи по вивченню англійської та української мови.

Штогрин О.Т.
Укладено угоди на поставку дров на весь осінньо-зимовий період для закладів охорони здоров’я. На виході проектно-кошторисна документація для установки електрогенератора. Є пропозиції від іноземної кампанії про безкоштовне надання котлу.

Мелашенко Г.В.
Закладами ведуться роботи по підготовке фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Вживалися заходи по очищенню та прибиранню території громади, здійснюється  покіс трави, прибирання гілля та обпилювання дерев. Після закінчення тендерної процедури, на вихідних розпочаті роботи по нанесенню дорожньої розмітки. 

Шкарін С.І.
Працювали по питанню енергопостачання 2-х будинків у мікрорайоні «Капсуль».  В якості гуманітарної допомоги отримано невелику кількість будівельних матеріалів, які будуть роздані населенню на ліквідацію наслідків ракетного обстрілу.

Ізотова О.В.
Збільшилася кількість звернень громадян, проводяться заходи щодо вирішення порушених питань. Продовжуються роботи по ремонту та обладнанню захисних споруд.

Жук О.В.
Протягом тижня на амбулаторному лікуванні перебувають 2 хворих на коронавірус. Дані особи були щеплені, тому хвороба протікає в легкій формі. Лікарі вважають через 4 місяці після першої бустерної дози. можливо щеплення другою бустерною дозою. В наявності вакцина КОРОНОВАК, яка також підходить для бустерного щеплення. 

Шкребень Н.М.
З початку місяця станом на 21 липня 2022 року до бюджету Шосткинської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 25,3 млн.грн., що становить 68,4 відсотка плану місяця. Виплачена заробітна плата працівникам бюджетної сфери за першу половину  липня. Станом на 01.07.2022 року  прострочена кредиторська заборгованість по захищеним видаткам бюджету  відсутня.   Інші видатки фінансуються згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590, забезпечуючи мінімальну потребу установ.
Федорчук П.Є.
З УЖКГ досягнуто домовленості по підсипці дороги


ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	Старості Гамаліївського старостинського округу (Вороновій В.М.) вжити заходів благоустрою територій біля зупинок громадського транспорту.
          1.3.  Директору Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості (Кошик Л.П.) спільно з т.в.о. начальника фінансового управління (Шкребень Н.М.) підготувати листи до вищих органів влади щодо сприяння виплати коштів безробітним, які були задіяні у громадських роботах.
         1.4.   Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) відповідно до звернення жителів с. Пирогівка, переглянути розклад руху приміського транспорту з с. Пирогівка о 15.00
	Начальнику відділу молоді (Сокульській	 О.Ф.) організувати сплав туристів по річці Десна на підтримку України.
Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) підготувати пропозиції щодо переведення закладів культури на альтернативні види палива.

	В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) звернути увагу на просідання тротуару по вул. Свободи та прискорити прибирання гілок та дерев на Воронізькому кладовищі після буревію.
	Т.в.о. начальника  управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) звернути увагу на освітлення у бомбосховищі по вул. С.Бульвар.


Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

