
Протокол № 11 
апаратної наради при міському голові

06 червня 2022 року м.Шостка

ГОЛОВУЄ: міський голова НогаМ.П.
На апаратну нараду в режимі відео зв’язку при міському голові 

запрошені: секретар міської ради, заступники міського голови, старости 
старостинських округів, начальники відділів, управлінь міської ради, 
керівники підприємств, установ, організацій міста.

Усього 39 осіб (список додається).

Порядок денний:
1. Різне

1. СЛУХАЛИ:

Нога М.П. Громада продовжує жити в умовах війни. Виникає багато 
складнощів. На минулому тижні на російських каналах 
з’явилася інформація про наше місто що є неприємним. 
Під час війни небезпека для людей існує щодня. В Києві 
після тривалої тиші знов розбомблені підприємства, 
об’єкти соціальної сфери, житлові будинки. Ця 
надзвичайно кривава війна щодня забирає 50-100 життів 
кращих синів і дочок України. Будуть посилені заходи по 
безпеці території громади, з’являться додаткові тимчасові 
блокпости. Жителям громади звернути увагу на 
телефонні розмови і нерозповсюдження недостовірної 
інформації.

Фатун І.М. Заклади культури працюють. Вживаються заходи 
запобігання скопиченню людей. Працівники закладів 
залучені до роздачі гуманітарної допомоги на 4-х пунктах 
видачі.

Сергєйко Н.О. Працівники закладів освіти, учні та батьки залучилися до 
екологічної акції з благоустрою «Зроби рідне місто 
кращим». Учасники акції отримали масу позитивних 
емоцій, тому така практика буде продовжуватися і надалі. 
На поточному тижні в акції планують взяти участь ДНЗ 
№3 та ЗОШ №1.3 ініціативи міського голови відкритий 
запис на безкоштовні курси з вивчення англійської та 
української мови, на які вже записалося чимало 
бажаючих. Враховуючи необхідність дотримання заходів 
безпеки, з цього тижня розпочинаються заняття в форматі 
онлайн. При покращенні ситуації в громаді, курсу 
зможуть проводитися в оф-лайн. Перевірені укриття в 
закладах освіти. Багато з них потребує косметичного 
ремонту, відновлення роботи вентиляційних та



каналізаційних систем.

Шилюк Н.Г. Продовжується робота з наповнення міського
матеріального резерву на випадок НС. Ситуація з ПММ 
не покращується.

Наймитенко А.М. Управлінням праці та соціального захисту населення 
здійснюється робота по обробці матеріалів для 
нарахування одноразової щорічної допомоги учасникам 
бойових дій. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, 
даний вид державної допомоги буде виплачений в червні, 
у розмірі минулого року. Оброблені та надані до 
Держказначейства списки на нарахування субсидій та 
інших видів соціальних допомог. Працівниками 
управління готуються гуманітарні набори для 300 сімей, у 
яких проживають діти з інвалідністю.

Мелашенко Г.В. Проводились роботи по розчистці територій від аварійних 
дерев. Взято участь у екологічній акції, здійснювався 
покос трави, прибирання узбіч. На вихідних днях виникли 
2 аварійні ситуації з водопроводом та живильним кабелем 
по вул. Святомиколаївській,31. Енергопостачання 
відновлено.

Шкарін С.І. Тривають роботи по складанню документації на 
проведення робіт по відновленню об’єктів, постраждалих 
внаслідок російської агресії, згідно вимог військової 
адміністрації.

Штогрин О.Т. Заклади охорони здоров’я працюють в умовах підвищеної 
готовності. Поповнюється матеріальний резерв медичних 
препаратів та ПММ. Триває ремонт даху на 
медсанчастині, проводяться роботи по благоустрою 
територій закладів. Головою Сумської обласної 
військової адміністрації був переданий сучасний 
кисневий концентратор та апарат штучної вентиляції 
легенів.

Жук О.В. Заклади надають лікувально-діагностичну допомогу 
населенню громади. Проводяться профілактичні заклади, 
щеплення, медичні огляди.



з
ВИРІШИЛИ:

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

1.2. Керівникам підприємств, установ, організацій міста, керівникам 
управлінь, відділів, структурних підрозділів міської ради зберігати власну 
безпеку, підтримувати тих хто на фронті і виконувати основну задачу, 
поставлену Президентом України - відновлення економіки. З цією метою 
громаду відвідали голова та представники Сумської обласної військової 
адміністрації та AT «Укрзалізниця».
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1.3. Т.в.о. начальнику Управління з питань НС та у справах захисту 
населення від наслідків ЧК (Шилюк Н.Г.) вживати заходи постійного 
поповнення матеріального резерву.

1.4. Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) спільно з 
начальником відділу молоді (Сокульській О.Ф.) розглянути пропозицію 
відкриття англомовних груп для навчання різних категорій населення.

1.5. Начальнику управління житлово-комунального господарства 
(Мелашенку Г.В.) організувати цілодобове постійне чергування на 
підприємствах житлово-комунальної сфнри.

1.6. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 
(Наймитенко А.М.) підготувати та оприлюднити інформацію про всі види 
соціальних допомог, які можна оформити в додатку «Дія», а також - 
детально описати алгоритм отримання коштів.

1.7. Директору комунального некомерційного підприємства 
«Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
(Жуку О.В.) в селах громади організувати відвідування медичними 
працівниками жителів, особливо похилого віку, з метою проведення бесід, 
направлених на профілактику та запобігання хвороб, надання психологічної 
підтримки у воєнний час.

Міський голова Микола НОГА

Начальник загального відділу Тамара ЄПИК


