
Протокол № 31
апаратної наради при міському голові
24 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 49 осіб  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада живе та працює в складних умовах війни. Останні тижні ворог наносить     удари по  об’єктах критичної інфраструктури. Знищені 50% генеруючих станцій.

Гребенюк Д.М.
Підприємства працюють в обмежених умовах воєнного часу. Більшість  намагаються пристосуватися до роботи в складних умовах на ринку електроенергії. Підприємства вишукують інші альтернативні джерела електричній енергії.

Чернов М.Г.
Центр зайнятості працює у режимі наближеному до надзвичайного. У зв’язку з відключеннями електричної енергії, спеціалісти працюють у вечірній час та вихідні дні. Проводиться роз’яснювальна робота з роботодавцями щодо працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб. За кожну працевлаштовану особу виплачується протягом двох місяців компенсація у розмірі 6 тис.700 грн.. На даний час працевлаштовані 10 осіб із числа внутрішньо-переміщених. Заявлені 46 вакансій. Протягом жовтня працевлаштовані більше 80 безробітних. В укритті проведені косметичні роботи. Є проблема у підтопленні приміщення грунтовими водами.
Доценко А.В.
На 28.10.2022 заплановано сесію міської ради. На 24.10.2022 заплановано засідання депутатських комісій.
Сергєйко Н.О.
З 24 жовтня в закладах освіти розпочаті осінні канікули, які продовжаться до 30 жовтня. Усім учасникам освітнього процесу необхідно дотримуватися правил особистої безпеки. Закуплені 30 генераторів. Запуск котельні в гімназії планується протягом 10 днів.
Ястребов В.Ю.
Школи у Вороніжському старостинському окрузі підключені до електричного опалення, дитячі садки готові до прийому теплоносія. Приміщення ПМСД поки що опалюється газом, монтується котел на альтернативному виді палива. Не опалюється приміщення філії ЦЕВ.
Щербань А.В.
Школа, ФАП підключені до опалення. Не опалюється приміщення Будинку культури.
Шемет Р.П.
Школа, дитячий садочок, ФАП, Будинок культури підключені до опалення. Без опалення приміщення старостинського округу.
Трегуб О.Ю.
Спільно з підприємствами продовжуються роботи по підготовке  до осінньо-зимового періоду.. Відремонтовано 14 тис.120 кв.м. покрівель. Роботи  продовжуються. Проводиться прибирання території міста, вивіз сміття.  Облаштовуються пункти обігріву. Старшим у багатоповерхових будинках видано 3 генератори та комплекти інвентарю.  Проводяться загальні збори по будинках.
Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. В Дитячій школі мистецтв  відкрито виставку учнів і викладачів художнього відділення " Чарівна палітра". В Арт-центрі відбулося традиційне відкриття виставки живопису та графіки «Осінні барви»
Шкарін С.І.
Поповнюється запас будівельних матеріалів на відновлення пошкодженого майна, за рахунок обласного фонду «Відродження». Очікується надходження металу, скла, склопакетів.
Штогрин О.Т.
Інфекційне відділення підключено до системи опалення. Продовжуються роботи по облаштуванню пунктів обігріву. Ведуться роботи для  запуску котельні на альтернативних видах паливах.
Жук О.В.
Всі амбулаторії в сільській місцевості опалюються в повному обсязі. Запас дров становить 85%. По ФАПам роздані генератори, які під час вимкнення електричної енергії будуть використані для холодильних установок та зарядки телефонів. У приміщенні Вороніжського ЦМСД завершуються роботи по влаштуванню котла на альтернативному виді палива.
Нога М.П.
Всі заклади в сільській місцевості вже опалюються. По великим котельням сьогодні, завтра, післязавтра буде вирішуватися час їх запуску. Є домовленість по газу, персоналу і таке інше. Зупиняє те, що ворог кожен день знищує електростанції, об’єкти інфраструктури.  Рішення буде прийматися разом з обласною військовою адміністрацією і до кінця тижня воно буде прийнято. 


ВИРІШИЛИ:

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

           1.2.  Старостам Вороніжського старостинського округу (Ястребову В.Ю.), Обоажіївського старостинського округу (Щербань А.В.)  спільно з 
начальником управління освіти (Сергєйко Н.О.), начальником відділу культури та туризму (Фатуном І.М.) вирішити питання опалення філії ЦЕВу в смт Вороніж та Будинку культури в с. Ображіївка.

          1.3. В.о. начальника УКБ - начальнику відділу державного архітектурно-будівельного контролю (Шкаріну С.І.)розглянути можливість виділення будівельних матеріалів для облаштування пунктів обігріву.
	1.4. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.) скласти графік робіт по введенню в експлуатацію котла на альтернативних видах палива.
	1.5. Т.в.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Трегубу О.Ю.) прискорити процес обрання старших в багатоповерхових будинках з метою створення пунктів обігріву.


Міський   голова                                                                   Микола НОГА




Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

