
Протокол № 26
апаратної наради при міському голові

19 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 43 особи  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада живе та працює в  умовах війни, що накладає відповідні  обмеження. ЗСУ продовжують наступальні операції і це є поштовхом для позитивної роботи.  Попереду найскладніша зима. Ворог продовжує обстрілювати центри енергопостачання, як це днями сталося в С.Будській та інших громадах. Необхідно вживати заходи по резервуванню ряду об’єктів життєзабезпечення.

Гребенюк Д.М.
Промислові підприємства працюють в умовах воєнного стану. На минулому тижні вирішувалося питання перевезення пасажирів по маршруту Шостка-Пирогівка. Досягнуто домовленості з перевізником щодо організації першого рейсу з Пирогівки о 7.30 ранку. Буде проведений аналіз пасажиропотоку та опитування щодо зручності часу відправлення маршруток. У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, надавачі послуг зобов’язані вимагати від пасажирів дотримання маскового режиму.
Мелашенко Г.В.
Продовжуються роботи по підготовке житлового фонду до зими. Проводилося прибирання території громади, території кладовищ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ.
Сергєйко Н.О.
За дорученням міського голови, підібрано фахівця, який через деякий час проведе перше заняття з учнями в напрямку навчання штучних нейромереж. до всіх закладів в сільській місцевості завезені дрова.  Профінансовано придбання котла для гімназії. Укладені договори на придбання котлів ще для двох закладів освіти. В режимі змішаного навчання працюють Миронівський НВК та ЗОШ №9. Завершуються роботи по обладнанню укриттів в ЗОШ №7,11,4. 
Ворона Т.В.
Управління держспоживслужби працює у штатному режимі. Санітарно-епідеміологічна ситуація в громаді без особливостей.

Белясник О.М.
Прийом громадян відбувається з дотриманням умов воєнного стану. Протягом тижня  було прийнято 26 осіб. Зареєстровано 56 прав власності, видано 12 витягів та 18 довідок. Зареєстровані 5 фізичних осіб. Припинені 2 фізичні особи-підприємці. Внесені зміни до 7 юридичних осіб.

Сокульська О.Ф.
Відділом здійснюється видача гуманітарної допомоги родинам поранених військовослужбовців та військових полонених а також внутрішньо переміщеним громадянам.

Жук О.В.
На ПЛР тестування минулого тижня було взято 128 матеріалів. 97 з них (75%) виявилися позитивними. З 4 хворих на ГРВІ, 3 виявилися носіями коронавірусної інфекції. На амбулаторному лікуванні на даний час перебувають 109 хворих на коронавірус. Минулого тижня вакциновані 92 особи. Щеплені 17 військових. Всі амбулаторії сільської місцевості забезпечені дровами.  Тривають роботи по влаштуванню твердопаливного котла у Вороніжській амбулаторії.

Штогрин О.Т.
Облаштований майданчик для установки автономного та електричного генератора автономного живлення. Завершені роботи по улаштуванню котельні в інфекційному відділенні. На поточному тижні планується  тестовий запуск. Особу, яка постраждала у результаті вибуху котла у приватному секторі міста, відправлено на лікування до обласного центру. На лікуванні в інфекційному відділенні з діагнозом ковід перебувають 26 осіб, серед яких 6 – діти. Хвороба протікає не у важкій формі, але має місце летальний випадок, чоловік 48 років. Необхідно повернутися до використання всіх заходів особистої безпеки.

Жукова С.О.
Управління ЦНАП працює в обмеженому режимі. Протягом тижня видано 80 довідок про місце проживання, прийнято 60 осіб щодо заміни фото в паспорті, отримано 10 заяв на продовження терміну дії закордонних паспортів.  Підготовлений пакет документів для роботи ЦНАПу на випадок відключення електричної енергії.

Шкарін С.І.
Діє Державна електронна система обліку руйнувань.  Спільно з управлінням ЦНАП до системи внесені 30 пошкоджених об’єктів в громаді. До кінця тижня така робота буде завершена.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють відповідно до умов воєнного часу. В бібліотечній системі відбувається набор груп осіб для вивчення української мови. Планується продовження роботи Університету ІІІ покоління. З нагоди Дня партизанської слави планується виїзд до с. Остроушки.

ВИРІШИЛИ:

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

	    В.о. начальника управління житлово-комунального господарства  (Мелашенку Г.В.) підготувати пропозиції щодо придбання прибиральної техніки.


	   Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) вжити заходів щодо переведення до кінця поточного тижня 50% закладів освіти на змішану форму навчання.


	    Начальнику відділу молоді (Сокульській О.Ф.) відвідати багато дітну родину  внутрішньо перміщених осіб, які на даний час проживають на території Вороніжського старостинського окургу та опинилися в складних життєвих умовах. 


	     Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) спільно з т.в.о. начальника Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовою О.В.) підготувати пропозиції щодо підтримки та допомоги населеним пунктам, звільненим від окупантів.
	     Т.в.о. начальника Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) підготувати запас дров на випадок виникнення НС.


Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

