
Протокол № 23
апаратної наради при міському голові

29  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, керуючий справами виконкому, секретар міської ради, старости старостинських округів,  начальники відділів, управлінь міської ради, керівники підприємств, установ, організацій міста.
Усього 47 осіб (список додається).
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Запропонував хвилиною мовчання розпочати День пам»яті Захісників України.

Волошко Л.О.
Свято знань,яке традиційно відзначалося 01 вересня, буде відзначено окремо, у встановлену навчальним закладом дату. На педагогічній конференції було визначено форми організації навчання. В закладах освіти, де є укриття, планується оф- лайн форма навчання. У разі відсутності укриттів у закладі, навчальний процес буде проходити на базі інших закладів. Батьки дітей, які вибрали оф-лайн форму навчання, можуть бути присутніми у закладі.
  
Наймитенко А.М.
Нараховані житлові субсидії 28970 домогосподарствам на загальну суму  1 млн. 063 тис.грн.. та 6320 громадянам нараховані  пільги   на суму 1 млн.298 тис.грн.. Проводиться робота з громадянами похилого віку щодо стану підготовки осель до осінньо-зимового періоду. 

Мелашенко Г.В.
Тривають роботи по підготовке до осінньо-зимового періоду. Ведеться прибирання опалого листа, території міста. За дорученням міського голови, проведений аналіз роботи ЖКП по ремонту покрівель. Всього покрито 6 тис.900 кв.м. покрівель. Краще спрацювали ПП «Броус ЖЕК» та ФОП «Костюков». Найменшу площу покрили підприємства ПП «Івушка-Шостка» та ТОВ «Дизайн».

Гребенюк Д.М.
Темп виробництва промислових  підприємств складає 80%. Порівняно з минулим роком зниження темпу виробництва становить 20%.  У разі припинення воєнних дій, підприємства зможуть працювати на повну потужність.

Геремес М.В.
Агропромисловими кампаніями розпочатий комплекс осінньо-польових робіт. Обмолочено 50% культур.  Завершений обмолот ранньої групи  культур, таких як ріпак, люпин, ячмінь. Обмолочено 95 % озимої пшениці, овсу, гороху. Підготовлений гурт під посів зимових культур.
Ізотова О.В.
Триває обстеження укриттів у закладах освіти. Готуються простіші укриття для населення. На даний час підготовлені 8 найпростіших укриттів. Обстежені ще 2 споруди та визначені обсяги робіт.

Фатун І.М.
Заклади  працюють в умовах воєнного стану. Проведені заходи до Дня Державного прапору та Дня Незалежності України. Сьогодні о 10.00 годині до Дня пам’яті Захисників України відбудеться мітинг та покладання квітів на Артемовському кладовищі. Від будівлі міськвиконкому буде відправлений автотранспорт о 09.30. 
Кошик Л.П.
На обліку перебуває 1726 безробітних. За серпень місяць поточного року кількість безробітних зменшилася на 94 безробітних. Триває співпраця з роботодавцями щодо виявлення нових вакансій.  В серпні зареєстровано 32 нових приватних підприємців, підприємницьку діяльність скасували 10 підприємців.

Жук О.В.
Укладені договори на поставку дров у фельдшерські пункти сільської місцевості. На наступному тижні будуть отримані всі необхідні документи для переведення котельні у Вороніжі на твердий вид палива. Ситуація із захворюванням населення на ковід погіршується. На стаціонарному лікуванні перебувають 11 хворих, серед яких 7 осіб не вакциновані, 1 – отримав не повний курс вакцинації. На даний час в достатній кількості 1000 доз  наявна вакцина «Короновак». Інші види вакцини відсутні і не відомо чи будуть колись у наявності.

Штогрин О.Т.
Подяка волонтерській організації за наданий котел, що працює на альтернативних видах палива.
 На при кінці тижня будуть отримані узгоджені з проектантами документи на установку котла. Всі заклади охорони здоров’я у сільській місцевості забезпечені дровами, а це більше 300 складометрів. Днями очікується надходження електричного генератору.


ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома.
 
	Заступнику начальника управління освіти (Волошко Л.О.) працювати з військовим оптимізмом, позитивом. Налагодити доброзичливі відносини між вчителями, батьками та молоддю. Йти на зустріч дітям, враховувати  точку зору учнівської молоді у процесі навчання.


	В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.)     підготувати пропозиції щодо заохочення керівників підприємств, які виконали найбільше робіт по ремонту покрівель,  попередити про розірвання договору з керівниками підприємств, які спрацювали найгірше.


	Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) врахувати пропозиції громадян щодо зміни руху транспорту з перевезення пасажирів  в напрямку Шостка-Ображіївка.


	Т.в.о. начальнику Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) сприяти УЖКГ у виділенні будівельних матеріалів  для виконання робіт по ремонту покрівель в житловому фонді. Перевірити системи пожежогасіння у приміщеннях, облаштованих для укриття населення.


	Начальнику управління культури (Фатуну І.М.) підготувати заходи по відзначенню Дня міста з урахуванням умов воєнного часу. Відзначити тих хто з перших днів війни захищав місто і тих, хто на даний час захищає Україну на фронті



Міський   голова                                                                 Микола НОГА

Т.в.о. начальника загального відділу                            Людмила ЗИФТІНА

