
Протокол № 19
апаратної наради при міському голові

01 серпня 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 49 осіб  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада живе та працює в  умовах війни. Триває підготовка до роботи в осінньо-зимовий період та до нового навчального року.

Сергєйко Н.О.
Ведуться роботи по підготовке укриттів. особливої уваги потребують  вентиляційні та каналізаційні системи. Визначений обсяг робіт та призначено відповідальну особу. Для одного із закладів громади придбаний електрогенератор вартістю 62 тис.330 грн.. 5 учнів з Сумської області потрапили до "Книги рекордів освіти Сумщини"! Серед них учениця Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1, Дар’я Лубинець.

Штогрин О.Т.
Підготовлений проєкт на виконання робіт на установку електрогенератора. Планується до кінця місяця ці роботи завершити. Ведуться перемовини зі спонсорами на влаштування автономного опалення у закладах.

Мелашенко Г.В.
Теплопостачальні підприємства та житлово-комунальні організації проводять ряд робіт по підготовке до осінньо-зимового періоду. Здійснені гідравлічні випробування тепломереж. Усунені виявлені пориви. Проводиться ревізія запірної арматури, виміри теплоізоляції, покіс трави. В будинку по вул. Маяковського,4 сталася аварійна ситуація з енергопостачанням, яка була ліквідована відповідними службами у найкоротший термін.

Шкарін С.І.
За кошти обласного бюджету замінено вікна у 6 будинках в мікрорайоні Капсуль, що постраждали внаслідок російської агресії. 102 особи отримали через гуманітарну допомогу будівельні матеріали на ліквідацію наслідків ракетного удару.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану з уникненням скупчення людей. В бібліотечних та музейних закладах працюють тематичні виставки до Дня Державності України. З 30.07.2022 в приміщенні Арт-Центру триватиме мистецький проект-авторська фотовиставка Олександра Науменка.

Кириєнко Н.О.
Заклади торгівлі та харчування працюють відповідно до розпорядчих документів Сумської обласної військової адміністрації. Рішенням виконкому затверджений порядок надання допомоги суб'єктам господарювання, що постраждали внаслідок
надзвичайної ситуації воєнного характеру, за рахунок коштів резервного
фонду  бюджету Шосткинської міської територіальної громади. На сайті міської ради та в соціальних мережах розміщена інформація про порядок реєстрації суб’єктів господарювання в е-дії для отримання державної допомоги. 

Наймитенко А.М.
Організована робота по виплаті 1-го траншу державної допомоги 5 тис.213 особам на суму 12 млн.760 тис.грн., за липень пільги та субсидії нараховані 6 тис.299 особам на суму 1 млн.323 тис.грн.. Внутрішньо-переміщеним особам зараховані кошти в сумі 117 млн.грн.. Вивчається питання забезпечення твердим паливом одиноких престарілих осіб, що проживають у приватному секторі.

Ворона Т.В.
Управління працює у штатному режимі. Здійснюється моніторинг та контроль за цінами. Проводиться реєстрація пасік.

Ізотова О.В.
Поповнюється необхідними матеріалами матеріально-технічний резерв. Триває робота зі зверненнями громадян. Наповнюється фонд захисних споруд. Проводиться робота по обстеженню захисних споруд.



ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 

	 В.о. начальника управління житлово-комунального господарства  (Мелашенку Г.В.) прискорити процедуру організації вивезення сміття з території Гамаліївського старостинського округу.
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	Старості Маківського старостнського округу (Ревенко О.П.) організувати покос трави вздовж центральної дороги.
	Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) розглянути стан підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період.
	Начальнику відділу торгівлі та побутового обслуговування населення (Кириєнко Н.О.) вивчити механізм виплати коштів з обласного та державного бюджету суб'єктам господарювання, що постраждали внаслідок
надзвичайної ситуації воєнного характеру, та повідомити підприємців.
	Т.в.о. начальника Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) вирішити питання з відновлення освітлення у бомбосховищі по вул. С.Бульвар,14 та визначити з числа працівників виконавчого комітету ШМР відповідальних за стан бомбосховищ та укриттів 




Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

