
Протокол № 7
апаратної наради при міському голові

02 травня 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 війни, продовжується робота  щодо відновлення економіки.  Кожен на своєму робочому місці повинен виконувати свої обов’язки і тим самим підтримувати захисників України. Наше завдання – допомагати всім територіям, які знаходяться в зоні, де йдуть бойові дії.
Гребенюк Д.М.
Підприємства міста знаходяться дещо в обмеженому робочому стані, ведеться співпраця у пошуку ринків збуту. Організований додатковий транспорт на поминальний день. Працює група підтримки внутрішньо-переміщених осіб.
Штогрин О.Т.
Заклади охорони здоров’я працюють у звичайному режимі. Поповнюється запас медикаментів, відремонтований апарат гемодіалізу, на черзі -  ремонт м’якої покрівлі будівлі. 
Сергейко Н.О.
Заклади освіти працюють в штатному режимі, роводиться прибирання територій шкіл.44 працівника виїхали за межі громади, але продовжують роботу в онлайн-режимі. Юні науковці Шостки вибороли дев’ять нагород в Олімпіаді геніїв України.
Мазур Р.С.
Заклад працює в штатному режимі, проводяться лабораторні дослідження, надається лікувально-діагностична допомога, продовжується робота щодо профілактики коронавірусної хвороби, планується отримання вакцини виробництва Пфайзер для додаткової вакцинації населення. 
Трегуб О.Ю.
Підприємства ЖКГ здійснюють благоустрій громади, упорядковуються кладовища. На громадських роботах задіяні безробітні, які на вулицях міста чистять узбіччя. Розпочаті роботи з поточного ремонту асфальтного покриття.

Наймитенко А.М.
Управління працює у штатному режимі. Нараховано субсидії за травень, проводиться облік та статистика внутрішньо-переміщених осіб. З державного бюджету виплачується   компенсація за комунальні послуги особам, які надали житло біженцям.

Шемет Р.П.
Проводяться роботи з упорядкування територій кладовищ, прибирання сміття.

Шкарін С.І.
продовжується робота з власниками домоволодінь, які постраждали внаслідок воєнних дій, створена комісія по обстеженню. 
 


ВИРІШИЛИ:

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

1.2.Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) провести робочі наради з групами підтримки внутрішньо-переміщених осіб (середа, четвер).
      1.3.  В.о. начальника УКБ - начальнику відділу державного архітектурно-будівельного контролю (Шкаріну С.І.) з метою ліквідації наслідків збройної агресії звернутись до голови Сумської ОДА – Обласної військової адміністрації    щодо виділення коштів для проведення першочергових робіт на об’єктах.
1.4. Начальнику управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) проводити роботу з прибирання вулиць міста у дві зміни. 
      1.5. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.), в.о. директора КПП «Шосткинський центр ПМСД”  (Мазуру О.С.) організувати запас лікарських засобів.
     

Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Т.в.о. начальника загального відділу                         Людмила ЗИФТІНА

