
Протокол № 29
апаратної наради при міському голові
10 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 54 особи  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада живе та працює в  умовах воєнного часу. В зв’язку з повітряною тривогою, проведемо швидко апаратну нараду, прошу доповідати декількома словами. 

Долиняк В.О.
З метою реалізації  проекту «Офіцер громади»,  зроблений ремонт в приміщенні.
Фатун І.М.
14.10.2022 плануються заходи щодо  вшанування захисників та захисниць України. Відбудеться  мітинг біля меморіалу Захисникам України та Покровський ярмарок.   

Гребенюк Д.М.
Підприємства працюють у обмеженому, воєнному режимі. Планується  організація громадських  обговорень питання підвищення тарифів на перевезення пасажирів у громадському транспорті. Розпочинаємо роботу щодо підготовки та внесенню змін до Програми економічного і соціального розвитку на наступний рік, тому користуючись нагодою, прошу керівників відділів надавати свої пропозиції. 
Доценко А.В.
Планується проведення пленарного засідання 6 сесії міської ради та засідання депутатських комісій 
Сергейко Н.О.
50% закладів загальної середньої освіти  можуть працювати за змішаною формою навчання. В  школі № 6, Миронівці. Вороніжі , Ковтунах  включено опалення. Завезено 60% дров від потреби до закладів сільської місцевості, що складає 1202 м³, Найближчим часом будуть завезені всі дрова. Продовжується установка котла в гімназії.
Голушко О.І.
Працюємо в режимі воєнного стану. Станом на 07.10.22 виконання доходів складає 13% від річного плану. Виплачено повністю  аванс жовтня місяця працівникам бюджетних установ. Триває робота по складанню бюджетних запитів на 2023 рік.
Наймитенко А.М.
Управлінням виплачені всі види державних допомог 5705 особам,  майже на 13 млн.200 тис. грн. Підготовлено 4 пакета документів щодо направлення до будинку-інтернату одиноких престарілих людей, взято на обслуговування 6 осіб.
Костюк Ю.
Перевірений  резерв паливно-мастильних матеріалів та матеріальний резерв. Проводиться робота з населенням щодо ремонту покрівель.
Штогрин О.Т.
 Три об’єкти підключені до  автономного опалення . В інфекційному відділенні здійснили запуск котельної, пацієнти знаходяться в комфортних умовах. На стаціонарному лікуванні перебувають 23 хворих на ковід.
Жук О.В.
Розпочався сезон захворювань на ГРВІ, збільшилась кількість амбулаторних хворих на ковід – 199 осіб,  371 особа на минулому тижні звернувся за вакцинацією, всі вакцини  – в  наявності. Тривають ремонтні роботи у Вороніжському центрі ПМСД.
Шкарін С.І.
На минулому тижні отримували будівельні матеріали від Сумської обласної військової адміністрації. Співпрацювали з благодійними організаціями,  надавали інформацію щодо потреб громади в матеріалах для відновлення пошкоджених російським агресором будівель.
Мелашенко Г.В.
Продовжуються роботи по підготовці до опалювального сезону. Котельні, які працюють на альтернативних видах палива вже розпочали роботу. Ведуться роботи по ремонту проблемної ділянки дорожнього покриття по вул.Кутузова. Відремонтовано 13480 м ² покрівель .
Нога М.П.
Основне питання - підготовка до роботи в зимових умовах. 





ВИРІШИЛИ:

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

           1.2.    Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) вжити заходів щодо прискорення установки в навчальних закладах котлів, що працюють на альтернативних видах палива. 

1.3. Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) провести громадські слухання по тарифам на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

          1.4. Начальнику управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) прискорити роботи по ремонту покрівель житлового фонду.




Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Т.в.о. начальника загального відділу                           Людмила ЗИФТІНА

