
Протокол № 30
апаратної наради при міському голові
17 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 51 особа  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада живе та працює в складних умовах війни. На вихідних днях сталося аварійне відключення електричної енергії. Попереду складні часи. Всі повинні підготуватися заздалегідь до життя в можливих умовах відсутності води, електричної енергії, газу, опалення.

Гребенюк Д.М.
Підприємства працюють в обмежених умовах воєнного часу. Більшість  мають можливість переходу на резервні види палива.

Мелашенко Г.В.
Продовжуються роботи по підготовке житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Технічно підприємства готові до роботи в осінньо-зимовий період. Відремонтовано 14 тис.120 кв.м. покрівель. Роботи  продовжуються. Проводиться прибирання території міста, вивіз сміття.  Проводяться  ремонт дорожнього покриття в Вороніжі, Чапліївці, Лушниках, Собичі, Собичеві. Визначено 27 осіб, які будуть виконувати функції старших у багато поверхових будинках.
Чернов М.Г.
Центр зайнятості працює в звичайному режимі воєнного стану. У випадку відключення електричної енергії, режим роботи не  мінятиметься, відбудеться перехід на паперові носії. На курсах підвищення кваліфікації проходять навчання працівники. які будуть задіяні для роботи на підприємствах в опалювальний період. Пройшли навчання 54 особи, навчаються 23 особи. Проводяться роботи по облаштування простих укриттів. Затримки у виплаті коштів по безробіттю немає. Безробітні задіяні у громадських роботах отримали заробітну плату за вересень.
Доценко А.В.
На 19.10.2022 заплановано сесію міської ради. На 18.10.2022 заплановано засідання депутатських комісій.
Наймитенко А.М.
Управління працює в штатному режимі. під час відключення електричної енергії були задіяні 2 генератори. На обліку перебувають 3 тис.340 внутрішньо-переміщених осіб. Третина з них – переселенці зі східних територій. Планується бюджет 2023 року. Вивчаються умови проживання одиноких людей похилого віку, які проживають в сільській місцевості та приватному секторі щодо надання допомоги у зимовий період. 
Сергєйко Н.О.
На минулому тижні заклади освіти працювали у он-лайн режимі. У зв’язку з перебоями у енергопостачанні виникали складнощі в організації освітнього процесу. Звернення до батьків не нервуватися з цього приводу. Від сьогодні за змішаною формою навчання працюють ЗОШ №№ 1, ліцей, 4, 7,9,10, Воронізький НВК та інші. До опалювального сезону придбані 10 пічок-буржуйок, заготовлені 70% від потреби дров. Підписані акти готовності закладів освіти до опалювального сезону.
Фатун І.М.
З нагоди вшанування захисників України проведено ряд оф-лайн та он-лайн привітань. 
Штогрин О.Т.
Продовжуються роботи на об’єктах по підготовке до зими. Завершено облаштування приміщення для установки генератора. Протягом тижня буде приведено в готовність кисневу станцію в інфекційному відділенні.
Андрущенко С.С.
Ведуться роботи по облаштуванню сховища у школі.
Захарченко О.Г.
На поточному тижні завершуються роботи по обладнанню сховища у школі. Підтримується  зв’язок з військовими, задіяними у роботах по відновленню мосту в с. Пирогівка.
Жук О.В.
Підключені до опалення всі медичні заклади сільської місцевості та Вороніжська амбулаторія. Придбані 6 електричних генераторів для амбулаторій сільської місцевості. Від волонтерського центру отриманий  запас медичних препаратів.
Шкарін С.І.
Поновлений запас будівельних матеріалів на відновлення пошкодженого майна. Сьогодні очікується надходження металочерепиці.
Ізотова О.В.
Ведеться підготовка до осінньо-зимового періоду: закуплено 200 п.м. руберойду, укладено угоди на поповнення резерву будівельних матеріалів, закінчується тендерна процедура на придбання 2 генераторів.
Нога М.П.
Основні дві  задачі на найближчий час: максимальна допомога військовим, що перебувають на лінії фронту та створення умов для проживання людей у разі відключення світла, води, тепла.



ВИРІШИЛИ:

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

           1.2.  Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) створити належні умови під час харчування соціально незахищених верств населення у центрі міста.

1.3.  Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) відпрацювати схему   он лайн навчання учнями під час відключення електричної енергії.

          1.4. Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) організувати культурний зв’язок з військовими, що перебувають на лінії фронту.
          1.5.  В.о. начальника УКБ - начальнику відділу державного архітектурно-будівельного контролю (Шкаріну С.І.) спільно з в.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенко Г.В.) продовжити роботу по визначенню старших у багатоповерхових будинках та організувати видачу будівельних матеріалів, ємностей, електростанцій, які можуть бути використані під час відключення електричної енергії, води, опалення.
	1.6. Заступнику директора Шосткинської  міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості (Чернову М.Г.) прискорити виконання робіт по ремонту приміщень найпростіших укриттів.



Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

