
Протокол № 6
апаратної наради при міському голові

18 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. Не зважаючи на мирне небо над містом, війна набирає обертів.  
Гребенюк Д.М.
Організовано перевезення до 4-х садово-городніх масивів з 15 квітня 2022 року. Всім пасажирам при собі необхідно мати посвідчення особистості для пред’явлення на блок-постах. Складено розпис руху транспорту по території громади майже до всіх сіл. Рух транспорту на території міста подовжений до 18.00. Поляка керівникам промислових підприємств за допомогу під час воєнних дій,  допомогу в організації евакуації населення та роботу в умовах воєнного стану.

Шкарін С.І.
До Сумської обласної державної адміністрації передані списки 30 домоволодінь, які постраждали внаслідок воєнних дій, для виділення коштів з обласного бюджету на відновлення.
 
Могильний В.В.
Сільгоспвиробниками розпочаті весняно-польові роботи. Мають місце проблеми з закупкою пального та добрива.
 
Фатун І.М.
Заклади культури долучилися до весняної толоки. В краєзнавчому музеї працює виставка  живопису. Експозиція “Творча майстерня” представлена арт-студією “О’Краса” під керівництвом Заслуженого художника України Ігоря Василевського. В АРТ-Центрі розпочала роботу  персональна виставка в.о. директора краєзнавчого музею Ігоря Сірого "Живопис без назв". Школа мистецтв та музичні школи працюють в он-лайн режимі. Працівники  культури через соціальні мережі намагаються створювати  позитивний настрій для населення.

Штогрин О.Т.
Заклади охорони здоров’я працюють у звичайному режимі. Проводиться планова та позапланова госпіталізація,  оперативні втручання. Поступово збільшується кількість хворих у стаціонарних відділеннях. Поліклініки працюють повний робочий день. Виникають проблеми із забезпеченням медичними препаратами,, зокрема іноземного виробництва. Хворим рекомендується звернутися до сімейного лікаря за аналогами таких препаратів. Питання забезпечення хворих препаратом L-тіроксином вирішено.

Наймитенко А.М.
Управління працює у штатному режимі. проводиться облік та статистика внутрішньо-переміщених осіб. На облік взято 678 громадян. Призначено державну допомогу дорослим та дітям в розмірі 3 тис. та 2 тис. відповідно. Державну соціальну допомогу за квітень отримали всі отримувачі допомог. Розроблений механізм відшкодування коштів громадянам, які прихистили  внутрішньо-переміщених осіб. Надається гуманітарна допомога особам з інвалідністю, одиноким, престарілим громадянам.

Мазур Р.С.
Амбулаторії працюють в штатному режимі. Весь медичний персонал на місцях. В наявності невеликий запас медикаментів. Проводяться лабораторні дослідження, надається консультативна допомога. На минулому тижні з 17 взятих аналізів, 6 виявилося позитивними на КОВІД. На амбулаторному лікванні перебувають 8 хворих. 

Захарченко О.Г.
Жителі громади взяли участь у загальній толоці, яка відбулася 16 квітня.

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:

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

1.2.Працівникам бюджетної сфери розглянути можливість перерахування частини заробітної плати на потреби ЗСУ.



1.3.Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) сприяти роботі промислових підприємств та посилити контроль за цінами на продукти харчування.
      1.4.  В.о. начальника УКБ - начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю (Шкаріну С.І.) сприяти громадянам, чиє майно постраждало у наслідок воєнних дій  в реєстрації на електронній платформі, відповідно до     Закону України «Про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії»  з метою отримання компенсації з державного бюджету.
      1.5. Заступнику міського голови (Могильному В.В.) установити підтримувати зв’язок з великими агро та сільгосп виробниками щодо виявлення проблемних питань та сприяти їх вирішенню.
      1.6. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.) сприяти організації перевезення хворих до обласних закладів охорони здоров’я на лікування.
1.7. Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) з метою встановлення зв’язку з тимчасово переміщеними особами,  закріпити окремого працівника управління.
     


Міський   голова                                                             Микола НОГА





Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

