
Протокол № 8
апаратної наради при міському голові

16 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, старости старостинських округів,  начальники відділів, управлінь міської ради, керівники підприємств, установ, організацій міста.
Усього 44 особи  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада продовжує жити в умовах війни. Виникає багато складнощів, але основна задача -   відновлення економіки. 
 
Штогрин О.Т.
Заклади охорони здоров’я працюють у підвищеній готовності. За дорученням міського голови наповнюється резерв медичних препаратів, продуктів харчування, ПММ. Розпочатий ремонт м’якої покрівлі на будівлі лікарні. Виконуються роботи по ліквідації наслідків стихійного лиха в гаражних приміщеннях. Проводиться поточний ремонт в будівлях.

Мазур О.С.
Центр ПМСД працює в штатному режимі. Наявні ліки для надання хворим невідкладної медичної допомоги. Надходить гуманітарна допомога. Медичні препарати  можна отримати, звернувшись до сімейного лікаря. Отримано вакцину «Файзер»,  буде продовжено вакцинацію населення на поточному тижні. На минулому тижні виявлені 5 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію.

Мелашенко Г.В.
Проводилися роботи по благоустрою міста, чищенню бордюр, поточному ремонту доріг. Унаслідок стихійного лиха пошкоджені покрівлі 7 багатоповерхових будинків, 32 приватних будинки, 2 будівлі дитячих садків, адміністративної будівлі та  плавального басейну. Повалені дерева. На  ліквідації наслідків негоди  працюють аварійні бригади, працівники служб швидкого реагування. Роботи продовжуються.

Долиняк В.О.
Протягом вихідних працювали бригади по розчищенню ліній електромереж та ліквідації наслідків буревію. 
 
Шемет Р.П.
Є випадки пошкодження  майна жителів округу  унаслідок буревію. Тривають роботи по розчищенню від дерев та ліній електромереж.

Стрюк Н.І.
У наслідок негоди пошкоджені 3 багатоповерхові будинки. Необхідна спеціальна техніка для їх ремонту. Незначні пошкодження приватних будинків ліквідовуються власниками. 

Ворона Т.В.
Держпродспоживслужбою впроваджено централізовану платформу для управління процесами отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги. Проводиться реєстрація пасік, моніторинг цін на продукти харчування. Здійснюється контроль за суб’єктами господарювання , які здійснюють підприємницьку діяльність.

Гребенюк Д.М.
Триває робота з вимушеними переселенцями. Надані земельні ділянки для вирощування городини. Станцією юних натуралістів наданий посадковий матеріал. 

Шилюк Н.Г.
Існує проблема із закупівлею ПММ. На даний час наявний лише газ-пропан. заправка транспорту здійснюється лише по талонам.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють як у відкритому так і в он-лайн режимі. Робота направлена на підняття бойового духу українського народу.

Шкарін С.І.
Здійснюється обстеження, складаються акти щодо компенсації витрат громадянам, чиє житло зазнало  пошкоджень унаслідок обстрілу ворогом та стихійного лиха.

Сергейко Н.О.
Наближається закінчення навчального року. Надаються додаткові консультації. Підсумкові оцінки будуть виставлені з урахуванням поточних оцінок. Дата завершення учбового року буде в період з 03 по 17 червня по рішенню адміністрації навчального закладу. Скасовані ДПА та ЗНО рід час воєнного стану в Україні. У 2022 році випускники складатимуть національний мультипредметний тест з трьох предметів: української мови (без літератури), математики та історії України.

Хаміцевич І.Д.
Установою виконуються статутні завдання. Під час воєнного стану здійснюється постійний моніторинг забруднення довкілля Гамма-випромінювання  та питної води з розподільчих мереж. Рівень захворювання на ГРВЗ нижче епідемічного  порогу на 80%. Щотижня до закладів охорони здоров’я звертаються близько 100 осіб. В квітні місяці на ковід захворіли 40 жителів громади.



ВИРІШИЛИ:

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

1.2.Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) провести аналіз,   які підприємства з початку воєнного стану і  на даний час не розпочали діяльність. Виявити причини.
      1.3.  В.о. начальника УКБ - начальнику відділу державного архітектурно-будівельного контролю (Шкаріну С.І.) з метою ліквідації наслідків збройної агресії та стихійного лиха прискорити оформлення документів для виділення коштів з місцевого бюджету.
         1.4. Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) особливу увагу   приділити роботі з надання гуманітарної допомоги населенню. Збільшити кількість  продуктів харчування в наборах, які роздаються окремим категоріям населення на виборчих дільницях.
      1.5. Завідувачці Шосткинським міськрайонний відділом ДУ "Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України (Хаміцевич І.Д.) провести перевірку об’єктів-укриттів  щодо їх готовності на випадок ядерної атаки.
    1.6.  Керівникам структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій  особливу увагу  приділяти  військовослужбовцям та
членам їх сімей.



Міський   голова                                                                   Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

