
Протокол № 5
апаратної наради при міському голові

11 квітня 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.
Громада продовжує жити в умовах воєнного стану, але переходить на інший  алгоритм роботи. Планується допомога районам найбільш постраждалим від ворожої атаки. Необхідно відновлювати економіку. Розпочинають роботу комунальні підприємства, промислові магазини, СТО. Другим фронтом для українців є посівна компанія. Роботи на садибних ділянках необхідно розпочинати. Буде забезпечено перевезення людей до садово-городніх масивів. Тривають роботи по санітарні очистці терторії громади. 
 
Ткаченко О.О.
Громада працює в умовах воєнного стану. Всі заходи спрямовані на недопущення виникнення НС. Удосконалюється система оповіщення та місць захисту населення. Відкриваються нові захисні споруди. Подяка за активну участь у цих заходах населенню. Зміцнюється матеріальний резерв. Комунальні підприємства працюють в штатному режимі. Тривають роботи по прибиранню міста. Від сьогодні завершується опалювальний період. Щоденно на території громади достатня кількість блок-постів, вся територія під контролем. Щоденно ми бачимо військових то ж  прохання надавати їм всіляку підтримку.
 
Сергєйко Н.О.
В умовах воєнного стану заклади освіти працюють у дистанційному режимі. Дошкільні заклади працюють по змішаній формі, позашкільні заклади не працюють, але проводять роботи по благоустрою своїх територій. Учні та вчителі, які виїхали з міста беруть участь у дистанційному освітньому процесі. ЗНО по завершенню навчального року відмінено. Але випускники складатимуть ДПА по формі ЗНО з чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова і четвертий предмет на вибір. Термін прийняття заявок подовжений до 19 квітня.

Фатун І.М.
Заклади культури продовжують свою роботу в умовах воєнного стану. По вівторках з 12 до 14 годині в АРТ-Центрі буде проводитися новий захід АРТ-терапія. Чекаємо всіх бажаючих.

Кириєнко Н.О.
Проводиться моніторинг цін на продукти харчування в закладах торгівлі та на ринках. 70% підприємців дотримуються вимог Військової адміністрації щодо цін на товари першої необхідності. На ринках не всі продавці продовольчих товарів дотримуються 10% надбавки на продукти. Робота по роз’ясненню та складанню протоколів  буде продовжуватися і надалі. 

Іщенко О.С.
Здійснюється контроль за цінами. Щоденний моніторинг цін передається до Сумського обласного управління Держпродспоживслужби. На даний час виявляється дуже багато випадків стихійної торгівлі, що є небезпечним для життя та здоров’я населення.

Наймитенко А.М.
Управління працює у штатному режимі. Станом на початок квітня 5145 осіб отримали державну допомогу через банки та поштові відділення. 15117 одержувачам житлової субсидії було перераховано 24,5 млн.грн. за березень місяць. Жителі приватного сектору отримали компенсацію за тверде паливо. Особам, які потребують підтримки роздаються хлібо-булочні вироби.

Кіктьов В.В.
Велика подяка керівникам аграрних підприємств за початок посівної кампанії. На площі 13 тис.800 га проводиться підживлення озимого. Також проводяться роботи по підживленню грунту, пізніх зернових та кормових культур. Натомість існує проблема з дизельним паливом та кредитами. Є домовленість з Ощадбанком про видачу кредитів під 0% сільгоспвиробникам на придбання засобів захисту рослин, добрива, пального та насіння. Існує необхідність засіяти 27 тис. га зерновими. Є можливість засіяти лише 17 тис.га.. Невистачає насіння сої, соняшника,кукурудзи.

Шкарін С.І.
Проведено обстеження житлового фонду, який постраждав від нападу РФ.

Жук О.В.
Центр ПМСД працює повний робочий день. Всі медичні працівники на місцях. Заробітна плата виплачена  у повному обсязі. Хворі можуть отримати знеболювальні, протизапальні та інші ліки, що надходять через гуманітарну допомогу, через сімейних лікарів. На амбулаторному лікуванні перебувають 6 хворих на корона вірусну інфекцію. Всі жителі сільської місцевості.

Пластун С.М.
Організовано постійне цілодобове чергування та патрулювання території Чапліївської громади.

Нога М.П.
Особлива подяка старостам старостинських округів за своєчасну організацію окремих блок постів та груп патрулювання на територіях округів. Особисту участь та контроль за цією роботою.


ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	В.о. заступника міського голови - начальнику управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ткаченко О.О.) розпочати роботи по санітарній  очистці та благоустрою території Шосткинської громади.
	Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.)    залучати молодь до загальнодержавних подій. Налагоджувати контакти між учнями Шосткинських шкіл та учнями Європейських країн Світу. Організовувати різноманітні Он-лайн конкурси.
	Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) організовувати  Он-лайн конкурси.
      1.5.  Начальнику відділу торгівлі та підтримки підприємництва (Кириєнко Н.О.) посилити контроль за дотриманням цін на продукти харчування. Проводити перевірки та результати перевірок оприлюднювати в соціальних мережах.     
 1.6.  В.о. начальника УКБ –начальнику відділу державного архітектурно-будівельного контролю (Шкаріну С.І.) передати до Сумської ОДА списки постраждалих від військової агресії РФ домоволодінь у тому числі і Собичівського старостинького округу,  для отримання коштів із резервного фонду державного бюджету.
1.7. Директору Центру ПМСД (Жуку О.В.) здійснити контроль за розподілом медичних препаратів, отриманих як гуманітарна допомога, серед населення громади.
     
Міський   голова                                                             Микола НОГА

Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

