
Протокол № 33
апаратної наради при міському голові
07 листопада  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 45 осіб  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Війна, розв’язана російською федерацією, набирає обертів. Підвергається обстрілам територія Сумської області. Розбито залізничну дорогу. Обстрілів зазнала Середино Будська громада.  Система теплозабезпечення вводиться в дію по частинам. На сьогоднішній день є випадки коли не працюють стояки в будинках. Управлінню ЖКГ спільно з  керівниками ЖКВ необхідно попрацювати і цьому напрямку. Загострюється і проблема в енергопостачанні. Крім двогодинних віялових відключень мають місце аварійні відключення. Ворог розбив генеруючі об’єкти. Повинні готуватися до ще більш складних умов.  На сьогоднішній день стоїть задача вирішити  питання водозабезпечення мікрорайону Капсуль.

Гребенюк Д.М.
Підприємства працюють в умовах воєнного стану. Обмеження на роботу накладає і відсутність енергопостачання. Розробляються індивідуальні графіки роботи. Транспортні перевезення здійснюються у звичайному режимі. У зв’язку зі скороченням світового дня, будуть переглянуті графіки руху приміського транспорту. З метою особистої безпеки, всі учасники руху повинні мати світло відбиваючі стрічки.

Геремес М.В.
Аграрними кампаніями,  у рамках проведення осінньо-польових робіт, обмолочено 84%  від загальної площі  посіву. Намолочено 105 тис.640 тон зерна та обмолочено 91% соняшнику від посівної площі.  Після завершення обмолоту соняшнику господарства приступають до обмолоту кукурудзи. На зиму посіяно від плану на  99% жито та 91% - пшеницю.

Белясник О.М.
Відділом проводився прийом громадян. Надійшло 187 заяв з питань державної реєстрації права власності. Зареєстровано 41 право на власність, надано 53 дозволи з питань реєстрації бізнесу, внесені 10 змін, видані 22 витяги. Звернулися 2 внутрішньо переміщені особи з Харкова та Маріуполя.

Доценко А.В.
Опрацьовуються рішення міської ради. Готуються проєкти на наступне пленарне засідання.

Жукова С.О.
Управління працює з обмеженнями воєнного часу. Протягом минулого тижня видані 67 інформаційних довідок, вклеєні 35 фото, надано 48 консультацій.

Ізотова О.В.
В рамках підготоіки до зими придбані  дизель генератори,  пічі-буржуйки, газові горілки,   керосинові лампи,  баки для води. Пункти обігріву забезпечені ПММ, створений запас ПММ. Всього придбані 1000 рулонів рубероиду для ремонту покрівель у багатоповерхових будинках. Роботи в цьому напрямку продовжуються.

Мазур О.С.
Заклад працює в умовах воєнного стану. При відсутності електричної енергії працівники намагаються продовжувати надання медичної допомоги. спостерігається зниження захворювання на КОВІД. на стаціонарному лікуванні перебувають 12 хворих. За минулий тиждень 32 матеріали відправлені наа дослідження в м.Суми, зроблено 30 швидких тестів. В наявності 3 види вакцини. Всі бажаючі можуть зробити щеплення та отримати бустерну дозу. Згідно Постанови МОЗУ бустерну дозу дозволено дітям віком від 12 до 17 років. 

Штогрин О.Т.
Підключений електричний генератор на 65 КВт. Сьогодні будуть проведені випробування та введено в експлуатацію. Запалновано введення в експлуатацію кисневої станції. Придбані матеріали для облаштування місця приготування їжі на випадок НС. 

Наймитенко А.М.
Підготовлені документи на отримання державної соціальної допомоги на 5 тис.760 осіб на суму 13 млн.064 тис.грн.. Тривають роботи щодо забезпечення населення паливною деревиною. Зібрані 467 пакетів документів. До 10 листопада очікується надходження коштів для виплати дитячих.

Сергєйко Н.О.
Заклади освіти працюють у змішаному форматі. 96 класів приступили до очної форми навчання. У зв»язку з проблемами у енергопостачанні, зкладами освіти розроблені індивідуальні графіки он-лайн навчання. З 48 закладів освіти 45- опалюються, 3 заклади в мікрорайоні Капсуль без опалання. Виникла проблема з постачанням теплоносія до ДНЗ №3. Наразі пориви ліквідовані.

Трегуб О.Ю.
Житлово-комунальними підпиємствами спільно з мешканцями вирішуються  проблеми в системі тепозабезпечення. Наразі порив тепломережі в буд. по вул. С.Бульвар,15а та проблеми з елеваторним вузлом в будинку №10 по вул. Депутатській. На сьогодні заплановані роботи по усуненню даних проблем.

Шкребень Н.М.
З початку місяця станом на 07 листопада 2022 року до бюджету Шосткинської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 1,5 млн.грн., що становить 3,8 відсотка плану місяця.На минулому тижні виплачена аванс за першу декаду листопада працівникам бюджетної сфери. Також 03 листопада 2022 року Верховна рада України ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».Фінансове управління продовжує роботу по складанню та формуванню бюджету на 2023 рік.
Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. Всі заклади в сільській місцевості забезпечені доровами. Без опалення наразі Будинки культури у с.Маково, Богданвока, Чапліївка.
 
Ревенко О.П.
В БК в с. Маково відсутній котел опалення.

Пластун С.М.
Будинок культури в с. Лушники з 04 листопада підключений до опалення.

Захарченко О.Г.
В Будинку культури в с. Богдановка існують всі умови для включення опалення, але немає  працівника.



ВИРІШИЛИ:

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

           1.2.  Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) надати доручення підприємцям щодо відключення зовнішньої реклами на об’єктах торгівлі та побутового обслуговування населення.
	1.3. Начальнику організаційного відділу (Доценку А.В.) заздалегідь готувати проєкти рішень, які планується виносити на розгляд та організувати на поточному тижні зустріч з головами квартальних комітетів.
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1.4. В.о. начальника Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) придбати одноразові пакети із запасом продуктів та ліків  для розміщення в ліфтових кабінах на випадок відключення електричної енергії.
1.5.В.о. начальника відділу державного реєстру виборців (Рибак М.М.) організувати співпрацю з пунктами роздачі гуманітарної допомоги щодо коригування списків виборців.
1.6. Старостам Маківського старостинського округу (Ревенку О.П.) та старості Богданівського старостинського округу (Захарченко О.Г.) найближчим часом надати пропозиції щодо спільного вирішення питання опалення приміщень Будинків культури.

		


Міський   голова                                                                   Микола НОГА




Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

