
Протокол № 24
апаратної наради при міському голові

05  вересня 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 46  осіб (список додається).
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада живе в умовах війни. Все робиться для Перемоги. Подяка всім,  хто брав участь у заходах до Дня міста та громади, які відбулися  в іншому ніж зазвичай форматі.

Сергєйко Н.О.
Навчальний рік розпочався в складних воєнних умовах. Заклади початкової та середньої освіти працюють за власними алгоритмами навчального процесу. Бажаючі, мають змогу учитися в оф-лайн форматі. Деякі заклади працюють по змішаній системи навчання, але більшість вибрали форму он-лай.
  
Гребенюк Д.М.
Підприємства працюють у штатному воєнному режимі за договорами, укладеними як до війни так і під час воєнного стану. Триває робота над виконанням Законів України №2479, №2481,які регламентують  положення у сфері теплопостачання під час воєнного стану.  Існують проблеми у транспортному забезпеченні громади. Вирішено питання транспортного сполучення між Шосткою та Ображіївкою. Відтепер, для зручності  пасажирів, автобус від автобусної станції Шостка відправлятиметься о 17.30 год., а з Ображіївки – о 07.00 ранку.

Наймитенко А.М.
Управлінням проводиться робота з одержувачами державних соціальних допомог. В громаді налічується 2 тис.866 отримувачів. Справи отримувачів субсидії п’ятирічної давності готуються для зберігання в архіві. Налічується 15 тис.177 субсидіантів осінньо-зимового періоду та 6320 – літнього періоду. Списки отримувачів субсидії на осінньо-зимовий період 2022-2023 років наявні, ведуться уточнення.

Геремес М.В.
Аграрії працюють не зважаючи на воєнний час. Завершено обмолот  культур ранньої групи на 18 тис.га. Намолочено 83 тони зерна. Завершений посів ріпаку та озимої пшениці на 8 тис.га.. Сумська обласна військова адміністрація довела до військових адміністрацій річну регіональну потребу. Укладаються договори на поставку товарів. Проводиться робота зі старостами старостинських округів щодо формування списків у потребі кормів для корів, свиней та курей. 

Мелашенко Г.В.
Тривають роботи по підготовке до осінньо-зимового періоду. Стан готовності 80%. Виконуються роботи по чищенню території міста, покосу трави, ліквідації амброзії. Запланований поточний ремонт доріг на 11 вулицях міста.  Ведуться роботи на головних вулицях міста. На черзі вул.. Соборна, Садова та старостинські округи.

Фатун І.М.
Подяка працівникам культури, які брали участь у заходах до дня міста та громади. Розпочали роботу музикальні школи та школа мистецтв. Розробляється алгоритм навчального процесу окремо по кожному закладу. Кожен учень,який має бажання отримати освіту без уваги не залишиться.
 
Долгих І.Ю.
Надходження до бюджету становлять 1,3 млн.грн., що складає 3.5% від плану місяця. Перший аванс для працівників бюджетної сфери нарахований, документи в Казначействі. Бюджетні установи мають надати до фінансового управління видатки, що очікуються до кінця бюджетного року з метою їх фінансування. 

Ізотова О.В.
Обстежуються укриття в навчальних закладах. У разі відсутності власних укриттів, заклади можуть користуватися укриттями інших будівель, розташованих на відстані 100 м. Кількість найпростіших укриттів збільшено на 7 об’єктів.

Штогрин О.Т.
Розпочаті  роботи по облаштуванню дизельного електрогенератора. Завезені вікна для заміни в інфекційному відділенні, які постраждали внаслідок російської агресії. Триває робота з проектантами по влаштуванню автономного опалення. В інфекційному відділенні на лікуванні перебувають 6 хворих з корона вірусною інфекцією, серед них 1 дитина. Спостерігається тенденція до зростання захворюваності, єдиним виходом запобігання хвороби  є вакцинація.



Жук О.В.
Завезені дрова у філії сільських амбулаторій. З 02.09.2022 розпочаті ремонтні роботи по встановленню твердопаливного котла у Вороніжській амбулаторії. 

Сокульська О.Ф.
Взято участь у заходах до Дня міста. Разом з учнівською та студентською молоддю організований благодійний ярмарок. Виручені більше   20 тис.грн., які будуть використані для підтримки 13-го мотопіхотного батальйону, який перебуває на фронті. 


ВИРІШИЛИ:
  
     1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома.
     1.2. Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) завершити роботи по облаштуванню укриттів та до кінця сьогоднішнього дня надати алгоритм навчального процесу окремо по кожному закладу начальної та середньої освіти.
    1.3 Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) надати алгоритм організації навчального процесу окремо по кожній музичній школі та школі мистецтв.
   1.4. Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) підготувати пропозиції по альтернативним видам палива та змінам у розкладі руху громадського транспорту,  сполученням Шостка-Пирогівка.
    1.5.  В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенко Г.В.) врегулювати питання виплати заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства КП «Шостка-Зеленбуд».
    1.6. Т.в.о. начальника Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) провести з підприємствами, установами, організаціями тренування щодо їх дій на випадок відключення від тепло-енерго постачання.
    1.7. Завідувачці  відділу молоді (Сокульській О.Ф.) підготувати подарунки для бійців 13-го мотопіхотного батальйону, з подальшою доставкою до місця дислокації, з метою привітання з Днем міста Шостки та громади.


Міський   голова                                                             Микола НОГА



Т.в.о. начальника загального відділу                   Людмила ЗИФТІНА

