
Протокол № 28
апаратної наради при міському голові
03 жовтня 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 53 особи  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада живе та працює в  умовах воєнного часу. Основне завдання - підготовка до роботи в зимовий період. 

Кириєнко Н.О.
Заклади торгівлі та громадського харчування працюють в умовах воєнного стану. Підприємці готуються до роботи в зимовий період. До 17 магазинів, які перейшли на тверде опалення за тиждень додалися ще 3 магазини.
Мелашенко Г.В.
Продовжуються роботи по підготовке житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Майже на 100% підготовлені мережі центрального опалення та котельня на ТЕЦ. Покрито 13 тис.710 кв.м. покрівлі, на рівні з минулим роком. Триває скління вікон у під’їздах будинків, що постраждали від ракетного удару.  Наразі роботи виконані у 9 будинках. Прохання до жителів, які власними силами встановили огородження, звернутися до обслуговуючих житлово-комунальних підприємств.
Наймитенко А.М.
Управління працює над дорученнями міського голови. Нараховані різні види соціальних допомог 5 тис.705 особам на загальну суму 13 млн.182 тис.грн. та 3 тис.104 особам,  тимчасово переміщеним в межах України. Даній категорії населення з державного бюджету виплачені кошти   на загальну суму 23 млн.300 тис.грн.. Вживаються заходи для нарахування максимальній частини населення субсидії на опалювальний період. Субсидія перераховуватиметься автоматично. До управління мають звернутися лише особи, які вперше подали заявку на отримання субсидії та ті, у яких відбулися зміни у складі сім’ї, або змінився надавач послуг. Відповідно до змін в Законодавстві, право на отримання субсидії мають особи, які у зв’язку з війною втратили основне місце роботи та перебувають на обліку в ЦЗ не менше місяця і отримують допомогу.
Долиняк В.О.
На території Клишківського старостинського округу є будинки, які можливо використати для проживання переселенців.
Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. Працівники культури взяли участь у волонтерських заходах в складі делегації до Харківської області. До Міжнародного  дня музики у школі мистецтв відбулася патріотична акція в підтримку ЗСУ. 2 обдарованих учнів школи мистецтв  стали володарями  сертифікатів на отримання  міської стипендії у галузі культури. 
Штогрин О.Т.
На спеціальні майданчики встановлено    котел  автономного живлення та кисневу станцію. Роботи активно продовжуються. За вересень виписані з стаціонарного лікування 153 хворих на ковід, серед яких 20-діти. Померли 2 особи. Ситуація на даний час стабілізувалася. На стаціонарному лікуванні перебувають 21 хворий, серед них 5 – діти. На жовтень прогнозується зростання захворюваності. Для проходження цього періоду з мінімальними втратами рекомендується дотримуватися всіх засобів захисту.
Ястребов В.Ю.
Змонтовані  котел і двері у приміщення для встановлення котла у Вороніжському ЦНПМСД. Продовженню робіт по влаштуванню покрівлі заважають несприятливі погодні умови. 
Захарченко О.Г.
Налагоджено зв’язок з військовими, задіяними у роботах по відновленню мосту в с. Пирогівка.
Сокульська О.Ф.
Молодь долучилася до он-лайн привітань працівників освіти. Планується проведення спортивної патріотичної естафети до Дня туризму. Триває роздача гуманітарної допомоги сім’ям переселенців та багатодітним родинам.
Кошик Л.П.
У вересні запрацював єдиний портал пошуку роботи. За вересень працевлаштовані більше ніж  80 осіб. За вересень кількість безробітних збільшилася на 123 людини. Всього на обліку перебувають 1670 безробітних, допомогу отримують 1223 особи. Допомога по безробіттю виплачена включно по 20 вересня. Приміщення готове до початку опалювального сезону з 15 жовтня. Вишукується можливість переходу на альтернативний вид палива або використання іншого придатного до роботи приміщення на випадок виникнення НС.
Сергєйко Н.О.
Придбані на 65 тис. грн. 8 баків для води, 16 біо-туалетів та набори індивідуального захисту для сховищ у закладах освіти. Планується встановлення 3 котлів, 10 буржуйок в закладах освіти. До змішаної форми навчання долучилися ЗОШ №12,9,5 клубі «Патріот». Після встановлення баків для води зможуть працювати ЗОШ №№1,4,7, 11. За умови відновлення вентиляції зможуть розпочатися заняття в ЦЕВі. 
Ізотова О.В.
Триває ремонт захисних споруд. Управління бере активну участь у підготовке до зими: закуплені генератори, дрова, буржуйки. Створений запас ПММ.
Шкребень Н.М.
Станом на 30 вересня доходи до бюджету ШМТГ склали 43 млн.грн., що становить 102% до плану місяця. Виплачено заробітну плату працівникам бюджетної сфери в повному обсязі.  

Жук О.В.
Завезені дрова у заклади сільської місцевості. Продовжуються роботи на котельні у Вороніжському ПМСД. Ситуація із захворюванням на коронавірусну інфекцію стабілізувалася, але на високих показниках. На амбулаторному лікуванні перебувають 160 хворих. На минулому тижні 185 зразки було відправлено на тестування до обласного центру. Протягом тижня 816 осіб звернулися за вакцинацією, серед них 16 військовослужбовців. На даний час в наявності всі три вакцини. Прохання не нехтувати засобами індивідуального захисту, робити щеплення та хворим не виходити на роботу.
Нога М.П.
Основна задача на сьогодні підготовка до роботи в зимових умовах. Кожна організація повинна мати альтернативні засоби  енергії, або приміщення з альтернативними видами палива та електричного живлення на випадок виникнення НС. Дотримуватися засобів індивідуального захисту. При перших симптомах захворювання не виходити на роботу та не відвідувати місця скопичення людей.



ВИРІШИЛИ:

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

           1.2.    Старостам старостинських округів надати пропозиції по житловим приміщенням, які можуть бути використані в якості компактних центрів для переселенців.
1.3.   Начальнику відділу молоді (Сокульській О.Ф.) надати пропозиції щодо підтримки деокупованих територій України.

1.4.Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) іжити заходів щодо переведення до кінця поточного тижня всіх закладів освіти на змішашу форму навчання.
          1.5.Т.в.о. начальника Управління з питань НС (Ізотовій О.О.) організувати роботи по ремонту приміщень, які можуть бути використані як укриття.
          1.6.Заступнику начальника фінансового управління (Шкребень Н.М.) розглянути варіанти фінансової підтримки дитячій лікарні з метою погашення заборгованості по заробітній платі та підготовки до зими.




Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

