
Протокол № 25
апаратної наради при міському голові

12 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, старости старостинських округів,  начальники відділів, управлінь міської ради, керівники підприємств, установ, організацій міста.
Усього 45 осіб  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада живе та працює в  умовах війни. Позитивні новини з фронту надихають на оптимізм. Всі повинні працювати задля Перемоги.

Наймитенко А.М.
Працювали над виконанням доручення міського голови. Перевірено можливість роботи управління в умовах відсутності централізованого тепло-енергопостачання. Можливість працювати деякий час є. За серпень державну допомогу отримали 5586 осіб на загальну суму 12 млн.760 тис.грн.., виплачено 1 млн.300 тис. грн. субсидії та 722 тис.грн. пільг. 93 внутрішньо переміщеним особам, що вперше звернулися до управління виплачена компенсація у розмірі 583 тис.грн.. Загалом на обліку перебуває 2731 внутрішньо переміщена особа, які отримали 18 млн.586 тис. грн. з початку воєнних дій в Україні.

Мелашенко Г.В.
Проводяться роботи по прибиранню міста, покосу трави, знищенню вогнищ  амброзії. Теплопостачальні підприємства та житлово-комунальні організації проводять ряд робіт по підготовці до осінньо-зимового періоду. Проведено гідравлічні випробування системи теплопостачання. Виявлені 35 поривів. 

Жук О.В.
Збільшується кількість хворих на коронавірусну інфекцію. На амбулаторному лікуванні перебувають 38 хворих, серед них 6 дітей. Зростає потреба в діагностиці. Забір матеріалів на ПЛР дослідження проводиться в усіх амбулаторіях. Виникає необхідність дотримування правил особистої гігієни. Не відвідувати місця масового скопичення людей з ознаками ГРВІ. Головною умовою запобігання розповсюдження інфекції залишається щеплення. На даний час в наявності в достатній кількості вакцина «Файзер», очікується поставка вакцини «Короновак». На минулому тижні щеплені 76 осіб. 50% амбулаторій  в сільській місцевості забезпечені дровами. Продовжуються роботи по встановленню твердопаливного котла у Вороніжській амбулаторії.

Штогрин О.Т.
За кошти місцевого бюджету проводиться заміна вікон в інфекційному відділенні. Облаштовується майданчик для кисневої станції. Також готуються майданчики для установки котла та генератора автономного живлення. Через Міністерство охорони здоров’я отримані УСД та наркозний апарати. Тривають роботи по інженерній наладці. На ранок 12 вересня на стаціонарному лікуванні перебувають 19 хворих з коронавірусною інфекцією та 6 – з підозрою. Прохання не нехтувати засобами захисту.

Белясник О.М.
Прийом громадян відбувається з дотриманням умов воєнного стану. Проводиться прийом громадян з питань державної реєстрації права власності, іншого речового права, обтяжень, реєстрації бізнесу. За серпень місяць було прийнято 350 осіб. З питань нерухомості 230 осіб, з питань реєстрації бізнесу – 112 осіб. Зареєстровано 28 прав власності та 6 оренд. Зареєстровані 9 фізичних осіб. Припинені 6 фізичних осіб-підприємців. Черги відсутні.

Іщенко О.С.
Триває робота з моніторингу цін та перевірці укриттів. Підписані акти комісійного обстеження. Перевірені склади ліків. Стан визнаний задовільним.

Геремес М.В.
Продовжується кампанія осінньо-польових робіт. Триває обмолот культур пізньої групи. З 16 тис.га гречка зібрана з перших 400 га. Паралельно активно проводяться роботи з підготовки ґрунту під посів озимих культур під урожай 2023 року. Розпочато заготівлю кормів кукурудзи та силосу. Надається державна підтримка сільгоспвиробникам, які обробляють від 1 до 120 га землі та мають у господарстві від 3 до 100 голів ВРХ та юридично зареєстровані. Домогосподарства під дану програму не підлягають. 
Гребенюк Д.М.
Промислові підприємства працюють в умовах воєнного стану. Є проблемні сторони. Налагоджена логістика. Виникли проблеми у перевезенні пасажирів по маршруту Шостка-Пирогівка. Перевізник відмовляється від даного маршруту у зв’язку з низьким пасажиропотоком. В рамках підготовки до опалювального періоду, відбулася нарада за участю представників Сумської обласної військової адміністрації та керівників теплопостачальних підприємств.
Шемет Р.П.
Пасажиропотік на  приміському автобусному маршруті загального користування Шостка-Собич не зменшується.  Жителі округу прохають додаткових рейсів у ранішній час з метою доставки  молочної продукції для торгівлі на ринку.
Фатун І.М.
Закладами культури організовуються благодійні заходи у підтримку ЗСУ. Такий захід відбувся у Чапліївському старостинському окрузі. Планується відзначення 22.09.2022 р. Дня партизанської слави у форматі, відповідно до умов воєнного часу.
Сергєйко Н.О.
Заклади загальної та середньої освіти працюють за власним алгоритмом освітньої діяльності. Стан готовності укриттів різний. До кінця тижня надано доручення завершити ремонтні роботи.  У ЗОШ №7 ведуться роботи по облаштуванню другого виходу з укриття. 

Ізотова О.В.
Поступово збільшується фонд захисних споруд. За тиждень облаштовані ще 5 простіших укриттів. За дорученням міського голови перевірені умови функціонування підприємств, установ, організацій в умовах низьких температур зовнішнього повітря у разі відключення тепло-енергопостачання. Заклади охорони здоров’я забезпечені альтернативними видами живлення, в сільській місцевості – необхідним запасом дров.  КП «Водоканал» має генератор, запас ПММ та зможе працювати у разі відсутності електричної енергії. 


ВИРІШИЛИ:

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

	 В.о. начальника управління житлово-комунального господарства  (Мелашенку Г.В.) спільно з т.в.о. начальника Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) придбати 20 міні електростанцій та на умовах конкурсу,  передати житлово-комунальним підприємствам, ОСББ для забезпечення електричною енергією житлових будинків у разі виникнення непередбачуваних ситуацій.


	Старості Богданівського старостнського округу (Захарченко О.Г.) провести аналіз пасажиропотоку на приміському автобусному маршруті загального користування Шостка-Пирогівка-Шостка.



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

1.5.Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) підготувати групу дітей для навчання штучної нейронної мережі.
1.6. Т.в.о. начальника Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) визначити відповідальних осіб та скласти графіки перевірки укриттів щодо забезпечення їх резервними джерелами теплопостачання.
1.7. Т.в.о. начальника відділу містобудування та архітектури (Бедуновій К.І.) з виходом на місце сприяти вирішенню конфліктної ситуації що склалася між власником гаражу та мешканкою будинку по вул. Свемовській.


Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Т.в.о. начальник загального відділу                         Людмила ЗИФТІНА

