
Протокол № 21
апаратної наради при міському голові

15 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. Головна задача підготовка до зими та опалювального періоду.

Мелашенко Г.В.
Теплопостачальні підприємства та житлово-комунальні організації проводять ряд робіт по підготовке до осінньо-зимового періоду. Проводиться чищення території міста, здійснюється догляд за квітниками, покіс трави. Отриманий дозвіл від Сумської обласної військової адміністрації на ремонт доріг.

Сергєйко Н.О.
Від сьогодні працює комісія по перевірці готовності закладів освіти до нового навчального року. Тривають роботи по ремонту укриттів. Проводяться співбесіди з керівниками закладів освіти, батьками щодо організації освітнього процесу.

Кошик Л.П.
На обліку перебувають 1780 безробітних, 1400 з них отримують допомогу по безробіттю. З початку року внесені ряд змін до нормативної бази. Так чоловіки призовного віку під час постановки на облік мають надати військовий квиток або довідку щодо зняття з військового обліку. Служба готова до організації громадських робіт та прийому відвідувачів.

Наймитенко А.М.
На минулому тижні відділення Територіального центру з віддаленими робочими місцями забезпечені дровами та палетами. Отримані кошти в сумі 18,5 млн.грн. для виплати всіх видів державної соціальної допомоги 14 тисячам жителів громади. Спільно з представниками закладів освіти сформовані 1 тис.500 продуктових наборів для гуманітарної допомоги жителям громади. Формується ще одна чергова партія гуманітарних наборів.
Щербань А.В.
Проводиться робота по підключенню до енергопостачання будинку, що постраждав унаслідок пожежі.

Штогрин О.Т.
Наближається нова хвиля захворювань на Ковід. Значна кількість хворих зафіксована у Конотопському та Роменському районах. Звернення до населення продовжувати вакцинацію. Зроблено передоплату на заміну вікон у інфекційному відділенні. Ведуться підготовчі роботи для установки кисневої станції. В реанімаційному відділенні у тяжкому стані перебуває жінка з отруєнням грибами. Необхідно обережно та уважно ставитися до вживання даного продукту. Отриманий мобільний палатний рентген апарат. Подяка керівництву Шосткинського хлібокомбінату за надану допомогу технікою.

Жук О.В.
Заклад працює у звичайному режимі. Надається необхідна медична допомога населенню. За минулий тиждень вакциновані 424 особи.  У Вороніжській амбулаторії звільнилися два лікарі. Працює один лікар на 5 тис. населення. Допомогу дитячому населенню будуть надавати лікарі з міста. Питання з обслуговуванням дорослого населення вирішується.

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 51 особу, з питань реєстрації бізнесу – 32 особи. Зареєстровано 28 прав власності та 6 оренд. Зареєстровані 2 фізичні особи. Припинені 3 фізичні особи-підприємці. Внесені 3 зміни до юридичних осіб, видані 7 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». Не всі особи, які подали заявку на відшкодування витрат за рахунок оформлено близько 100 заявок.

Ізотова О.В.
Здійснюються перевірки готовності захисних споруд закладів освіти та багатоквартирних житлових будинків. Фонд найпростіших укриттів збільшується за рахунок підвальних приміщень житлових будинків. 




Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. Взято участь у заходах до  Дня молоді. Відзначено День Маковія в с.Ображіївка. В старостинських округах проводяться акції на підтримку захисників України. До закладів, розташованих у сільській місцевості,  завозяться дрова, проводиться повірка лічильників.
Кириєнко Н.О.
Заклади торгівлі, громадського харчування та побуту працюють в умовах воєнного стану. Надаються роз’яснення щодо бомбосховищ на найпростіших укриттів.  Обласне об’єднання роботодавців для суб’єктів господарювання надає безкоштовні площі для торгівлі в рамках акції «Свої для Своїх», яка триватиме з 15.08 по 15.09.2022 року.

ВИРІШИЛИ:

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

	 В.о. начальника управління житлово-комунального господарства  (Мелашенку Г.В.) провести аналіз виконаних робіт по ремонту покрівель по кожному ЖЕКу.


	Старості Богданівського старостнського округу (Захарченко О.Г.) організувати покос трави біля  зупинок громадського транспорту та на території клубу.


	Начальнику відділу освіти (Сергєйко Н.О.) дати можливість закладам освіти індивідуально визначати організацію освітнього процесу.


	Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) разом зі старостою Воронізького старостинського округу (Ястребовим В.Ю.) організувати роботу з населенням щодо отримання гуманітарної допомоги.



Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

