
Протокол № 20
апаратної наради при міському голові

08 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. Ворог накопичує ресурси у кордонів Сумської та Чернігівської областей. Жителям громади необхідно спокійніше ставитися до подій в Україні і не вестися на тактику ворога  - залякування людей. Необхідно заздалегідь готуватися до зими, яка може бути надто складною. 

Гребенюк Д.М.
Промислові підприємства працюють у штатному воєнному режимі. Вишукуються можливості поставки сировини та вирішуються логістичні питання. Темп роботи підприємств становить 84% до минулого року. Ліцензіати поставки теплової енергії мають значні борги,  які зростають у зв’язку з несплатою населенням комунальних послуг. своєчасна оплата за спожиті послуги є запорукою  своєчасного  початку опалювального періоду та сталого його проходження. Не зважаючи на тяготи сьогодення, необхідно при найменшій можливості, сплачувати комунальні послуг. Це стосується і водозабезпечення та водовідведення.

Белясник О.М.
Відділ реєстрації працює в умовах воєнного стану. Проводиться прийом громадян з питань державної реєстрації права власності, іншого речового права, обтяжень, реєстрації бізнесу. За минулий тиждень було прийнято з питань нерухомості 62 особи, з питань реєстрації бізнесу – 24 особи. Зареєстровано 37 прав власності та 7 оренд. Зареєстровані 3 фізичні особи. Припинені 2 фізичні особи-підприємці. Внесені 4 зміни до юридичних осіб, видані 8 витягів. Учасники бойових дій на прийом не зверталися.



Григорєв Є.В.

Управління ЦНАП працює в обмеженому режимі. Не працює реєстр послуг прописки-виписки та земельний кадастр. Надається допомога громадянам у реєстрації пошкодженого майна через портал «Дія». оформлено близько 100 заявок.

Наймитенко А.М.
Управління працює в умовах воєнного стану. На минулому тижні на банківські установи перераховані кошти по різних видах державних соціальних допомог та компенсаційних виплат на суму 12 млн.760,5 тис.грн.. Здійснено виплати 410 постраждалим від аварії на ЧАЕС на продукти харчування за липень на суму 131,3 тис.грн.
941 особі проведено нарахування допомоги на проживання ВПО на загальну суму 2 млн.867,9 тис.грн. за серпень місяць. Спільно з управлінням освіти організоване фасування продуктових гуманітарних наборів. Триває заготівля твердого палива для відділень Територіального центру.

Ізотова О.В.
Триває робота зі зверненнями громадян. Обстежуються укриття. Проводяться роботи по ремонту найпростіших укриттів  у житлових будинках та закладах освіти.

Жук О.В.
На амбулаторному лікуванні перебувають 2 –є хворих. Наявна в достатній кількості вакцина «Файзер». Отриманий проєкт переведення на альтернативний вид палива амбулаторії в смт Вороніж.

Штогрин О.Т.
В місті з робочим візитом перебувала заступник голови СОДА Олена Бойко, яка від Міністерства охорони здоров’я передала колективам медичних закладів  інкубатор для новонароджених, мобільні холодильники та 12 ноутбуків. Очікується доставка переносного рентген апарату. На придбаний  спонсорами  котел   замовлена проєктно-кошторисна документація.

Сокульська О.Ф.
Організований патріотичний краєзнавчий захід під гаслом «Україна переможе» - сплав  по річці Віть. Вперше 8 серпня відзначається День молоді. Планується організація заходів у декількох локаціях.

Мелашенко Г.В.
Теплопостачальні підприємства та житлово-комунальні організації проводять ряд робіт по підготовке до осінньо-зимового періоду. Здійснені гідравлічні випробування тепломереж. Виявлено 29 поривів, усунені 20. Проводиться чищення, прибирання територій, вивіз гілля дерев.
Шкребень Н.М.
Станом на 05.08.2022 до бюджету Шосткинської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 4,6 млн.грн.. Виплачений аванс за І половину місяця  працівникам бюджетної сфери  Інші видатки фінансуються згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 590, забезпечуючи мінімальну потребу установ.
Шкарін С.І.
Тривають роботи по документуванню пошкоджень майна від Російської Агресії. Зареєстровані понад 150 звернень від жителів будинків та підприємців. Складаються акти обстеження. За кошти державного бюджету замінено вікна у постраждалих  будинках в мікрорайоні Капсуль..

Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. До Дня народження П.Куліша проведено ряд заходів: он-лайн челендж, покладання квітів до пам’ятних місць тощо. Ведеться підготовка до відзначення Дня молоді.
ВИРІШИЛИ:

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

	 В.о. начальника управління житлово-комунального господарства  (Мелашенку Г.В.) організувати покос трави на території міста.


	Старості Ковтунівського старостнського округу (Стрюк Н.І.) організувати покос трави на території старостинського окргу, особливу увагу звернути на зупинки громадського транспорту.


	Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) підготувати пропозиції по відзначенню Дня міста.


	В.о. начальника управління «Центр надання адміністративних послуг у місті Шостка» (Григорєву Є.В.) організувати роботу Центру у суботні дні.


	В.о. начальника УКБ - начальнику відділу державного архітектурно-будівельного контролю  (Шкаріну С.І.) з метою отримання допомоги від держави особам, чиї оселі постраждали від російської агресії  скеровувати людей  на реєстрацію в додатку «Дія». При складанні актів обстеження та визначення розміру збитку приділяти увагу умовам проживання, соціальному стану  постраждалих осіб

    
Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

