
Протокол № 32
апаратної наради при міському голові
31 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.
Ворог знищує об’єкти критичної інфраструктури. Щоденно виникають перебої з електричною енергією. Наразі триває повітряна тривога, тому доповідати всім стисло і конкретно по підготовке до роботи в зимовий період. Складна ситуація із запуском системи опалення. Але сьогодні-завтра це питання має бути вирішеним.
 
Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. Всі заклади в сільській місцевості забезпечені доровами.
 
Сергєйко Н.О. 
В рамках підготовки до зимового періоду для закладів освіти придбані 30 генераторів. Після завершення тендерної процедури будуть закуплені ще 40 штук.. Також придбані 10 пічок-буржуйок, завезені дрова. З 48 закладів опалюються 13: 10 шкіл та 2 дитячі садки в сільській місцевості та ЗОШ №6.

Трегуб О.Ю.
Триває підготовка житлового фонду до зимового періоду. Відремонтовано 14 тис.600 кв.м. покрівлі. Підготовлені 7 пунктів обігріву.

Наймитенко А.М.
Житлові субсидії на жовтень нараховані 12 тис.226 домогосподарствам на суму 604 тис.грн.. Пільги отримали 2 тис.252 особи на суму 2 млн.330 тис.грн.. Із запланованих СОВДА 780 домогосподарств, що мають право на безкоштовне отимання дров, зареєструвалися 423 особи. Наражована державна допомога 7 тис.576 особам на загальну суму 13 млн.664 тис.грн.. По влаштуваню котельні роботи виконані на 80%.

Ізотова О.В.
В рамках підготоіки до зими придбані 20 дизель генераторов, 50 пічок-буржуйок, 200 газових горілок, 20 переносних керосинових ламп, 50 баків для води, 160 рулонів рубероиду, постійно поповнюється запас ПММ.
Жукова С.О.
Протягом тижня до ЦНАПУ звернулися 78 осіб за отриманням інформаційних довідок та 55 осіб - з метою вклеювання фото.

Штогрин О.Т.
Опалюється інфекційне відділення. На минулому тижні проведено ряд робіт. Підключення генератора автономного енергоживлення планується на поточному тижні. По облаштуванню котельні роботи завершуються, залишаються монтажні роботи. На стадії завершення  підключення кисневої станції. Досягнено домовленості з фахівцем по облаштуванню печі у харчоблоку ЦРЛ.

Шкарін С.І.
Отримано матеріалів для відшкодування витрат, спричинених російською агресією на суму 2 млн.800 тис.грн.. Матеріали продовжують надходити. налагоджено співпрацю з благодійною організацією «Людина в біді». Представниками даної організації проведено заміри вікон та інших пошкоджень у  будинках на Капсулі, в 32-му мікрорайоні та планується у смт Вороніж.

Долиняк В.О.
Приміщення для розміщення «Офіцера громади» готово. Відкриття було заплановано на 28 жовтня.

Гребенюк Д.М.
Підприємства працюють в напрямку продовження договірних відносин в поточному році та на наступний рік. У зв’язку з відсутністю вуличного освітлення та зменшенням світового дня, звернення до пасажирів бути обережними під час посадки та висадки на зупинках громадського транспорту та намагатися під час руху маршруток не відволікати водіїв.

Геремес М.В.
Обмолочено 69% врожаю від планового посіву. Обмолочено 39% соняшнику від посівної площі.  У зв’язку з погодними умовами, рівень вологості зерна дуже високий, що значно впливає на час та вартість сушки. Посів озимих здійснений на 90% площі.
Захарченко О.Г.
Зв’язок з військовослужбовцями, задіяними у ремонті мосту підтримується. 10 листопада планується введення в експлуатацію.
Доценко А.В.
На 01.11.2022 заплановано VI сесію VI пленарного засідання міської ради. 







ВИРІШИЛИ:

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

           1.2.  Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) підготувати інформацію щодо підготовки закладів культури до роботи в зимовий період,  окремо по кожному закладу.
          1.3. Т.в.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Трегубу О.Ю.) до кінця тижня три пункти обігріву забезпечити всім необхідним, провести опробування та прийняти в експлуатацію.
		


Міський   голова                                                                   Микола НОГА




Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

