
Протокол № 9
апаратної наради при міському голові

23 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, 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 тотальної, кривавої, страшної війни. Війна забирає життя наших найкращих шосткинців. Загинув командир 13 батальйону 58 бригади. Він сам особисто з бійцями пішов у наступ і загинув. Киричук стояв на захисті України з перших днів війни у Глухові, Батурині, Ніжині, Чернігові, Києві. Наразі ідуть тяжкі бої в Слов’янську та Бахмуті. Надскладна ситуація на фронті, але України переможе ворога!

Гребенюк Д.М.
Промислові підприємства продовжують працювати. Порівняно з минулим роком обсяг реалізованої продукції становить 80%. Виникають проблеми із закупкою сировини за кордоном та збутом продукції за межі держави. Виникли непорозуміння з перевізником, який відмовлявся  перевозити пільгові категорії населення та школярів. З ним проведено профілактичну бесіду щодо дотримання нормативної бази та рішень виконкому. надано 1 тиждень га приведення атотранспорту до належного технічного стану. Триває робота з переселенцями. Надаються консультації  та допомога в отриманні різних видів допомоги. На поточному тижні планується проведення наради-навчання для даної категорії населення.

Мелашенко Г.В.
Робота комунальних служб була направлена на ліквідацію наслідків негоди. Здійснювалися заходи по розчищенню території кладовища від повалених дерев. В місті до належного стану приводяться клумби та газони, висаджуються квіти, багаторічні рослини.

Сергейко Н.О.
Наближається закінчення навчального року. Надаються додаткові консультації. Підсумкові оцінки будуть виставлені з урахуванням поточних оцінок. До належного санітарного стану приводяться території закладів освіти та прилеглі території.

Наймитенко А.М.
Управління працює в штатному режимі. Виплачуються всі види соціальних допомог, у тому числі і монетизація субсидій. Працівниками управління сформовані 700 продуктових наборів для населення. Доукомплектовуються 1300 наборів, отриманих з державного резерву, які також будуть роздані жителям громади. Прохання до старост уважно вивчати потреби тимчасово переміщених громадян по старостинським округам. Є можливість забезпечити їх продуктами харчування, засобами гігієни, одягом.

Шкарін С.І.
Списки постраждалих внаслідок російського обстрілу та стихійного лиха передані до УПСЗН для підготовки рішення.

Шилюк Н.Г.
Залишається  проблема з ПММ. На даний час наявний  газ-пропан. 

Штогрин О.Т.
Створений запас ПММ як у вигляді наливу так і по талонам.

Долиняк В.О.
Розчищені узбіччя вулиць від повалених дерев, трансформаторні підстанції та  лінії електромереж. Освітлення відновлено. 

Нога М.П.
Необхідно всіляко підтримувати родини воїнів, які боронять нашу землю. Шосткинські хлопці здебільшого на передовій,  на самому тяжкому напрямку. Лише завдяки спільному об’єднанню всіх українців ми отримаємо Перемогу над ворогом.



ВИРІШИЛИ:

1.1.  Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2.     Керівникам структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій, підприємств комунальної власності  створити запаси пального на місяць.
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1.3.  Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) сприяти  відродженню та роботі промислових підприємств. У державі надто складна ситуація з наповненням бюджету.
     	 1.4  Начальнику управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) спільно з в.о. начальника УКБ - начальнику відділу державного архітектурно-будівельного контролю (Шкаріним С.І.), начальником управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) до кінця дня підготувати проєкт рішення виконкому про виділення з місцевого бюджету коштів на відшкодування витрат громадянам, які потерпіли унаслідок ворожого обстрілу та стихійного лиха.
         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.
      

Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

