

Протокол № 35
апаратної наради при міському голові
21 листопада  2022 року                                                                    м.Шостка
        
 ГОЛОВУЄ:  міський голова  Нога М.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 установ, організацій міста, представники засобів масової інформації
Усього 47 осіб  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Місто живе і працює в умовах війни, є певні незручності і негативні наслідки. Але необхідно згрупуватися і разом йти до Перемоги. Складною залишається ситуація з тепло та енерго постачанням. Рашисти б’ють по об’єктам критичної інфраструктури та намагаються створити нервове напруження серед населення.

Гребенюк Д.М.
Шосткинська міська територіальна громада постійно потерпає від дій агресора. Страждають об’єкти критичної інфраструктури, як наслідок,  порушується режим роботи підприємств. керівники підприємств намагаються зберігати трудові колективи, забезпечуючи соціальний пакет. Закупаються альтернативні джерела живлення. Робляться запаси паливної сировини. У зв’язку з погіршенням погодних умов, незважаючи на те, що дороги чистяться, дещо порушений графік руху пасажирського транспорту. У вихідні дні виникли проблеми з поповненням резервного палива на заправках. звернення до пасажирів бути уважними та обережними при посадці та виході з транспортного засобу.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. Сьогодні в Центральній бібліотеці о 14.00 годині відбудуться заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи. Заклади культури на 100% підключені до системи опалення та забезпечені паливною деревиною.  У зв’язку з висновком фахівців щодо недоцільності переведення приміщення школи мистецтв на альтернативний вид палива, розглядається інший об’єкт.

Кошик Л.П.
На обліку перебувають 1 тис.500 безробітних. 1 тис.100 осіб отримують допомогу по безробіттю. З початку року роботодавцями заявлені 1200 вакансій. За сприянням Центру зайнятості працевлаштовані 1031 безробітний. Центр зайнятості має технічну і практичну можливість працювати в умовах НС. Прийом громадян не зупиняється під час відключення електричної енергії. Затримки у виплаті коштів по безробіттю немає. 28 жовтня прийнятий  Закон України №2622 щодо реформування Служби Зайнятості.

Наймитенко А.М.
Управлянням нараховані компенсації надавачам соціальних послуг. Кошти профінансовані та перераховані до банківських установ та поштових відділень. Нараховано ІІ транш державних виплат на суму 297 тис.грн.. Житлові субсидії за листопад щн гн нараховані. За жовтень субсидію отримали 12 тис.226 осіб. На зимовий період очікується збільшення отримувачів субсидії до 16 тисяч. На поточному тижні роботи по обрахуванню планується завершити. З початку року АВП по ШМТГ отримали допомогу на суму 29 млн.714 тис.грн..

Сергєйко Н.О.
Пункти обігріву облаштовані в 3-х закладах освіти. За дорученням міського голови вживаються заходи до збільшення кількості учнів для оф-лайн навчання. проведено зустрічі з керівниками 10 закладів. На наступному тижні кількість учасників оф-лайн процесу збільшиться до 220 осіб, за рахунок використання приміщень ШХТК, гуртожитків ЦПТО та ВПУ №19. Одночасно навчатися можуть 1,5 тис. осіб. Всі заклади підключені до системи опалення.

Мелашенко Г.В.
На минулих вихідних проводилися роботи по чищенню та посипці проти ожеледною сумішшю доріг, тротуарів. Були задіяні 12 одиниць прибиральної техніки по місту та 14 одиниць техніки по старостинським округам. За сприянням міського голови запущено котельню ТОВ «Шостка-Тепло». Мають місце випадки незадовільної роботи системи по окремим стоякам.

Стрюк Н.М.
Дороги по населеним пунктам Ковтунівського старостинського округу почищені.

Жук О.В.
Амбулаторії сільської місцевості забезпечені генераторами. Необхідні 3 генератори для амбулаторій в місті. У Вороніжській амбулаторії завершений монтаж котла. Очікують димоход. Готується договір на укладання з НСОЗУ на 2023 рік.





Штогрин О.Т.
Введено в дію кисневу станцію. Відтепер хворі, що перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні отримують кисень власного виробництва. Монтаж котельні на фінішній прямій. Залишається підключення димоходу. Сьогодні планується прибуття до міста гуманітарної місії з Франції, які передадуть місту санітарний автомобіль.

Ворона Т.В.
Служба працює в штатному режимі. Епізоотична ситуація в громаді без особливостей. запланована реорганізація установ  Держпродспоживслужби.

Хаміцевич І.Д.
Від початку воєнних дій санепідслужбою вживаються заходи щодо усунення ризиків захворювання населення.         Продовжується щоденний моніторинг якості та безпечності питної води з розподільної мережі.   Тричі на день, також у вихідні дні, проводиться моніторинг гамма-випромінювання.              Триває робота з населенням з питань профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб.

Геремес М.В.
Станом на 21.11.2022 року аграріями обмолочено 88% від загальної цьогорічної посівної площі та намолочено 112760т зерна. Соняшник обмолочено на 99% від його площі посіву, намолочено 21518 т зерна при середній врожайності 22,4 ц\га. Озимі культури посіяно в повному обсязі. В порівнянні з минулим роком посівні площі зменшено на 2600 га. Всього під урожай 2023 року посіяно озимих культур на площі 12795 га, що становить 83% до відповідного показника минулого року, а саме: пшениці озимої – 7890 га, що становить 79% до відповідного показника минулого року; жита озимого - 1640 га, що становить 119% до відповідного показника минулого року та ріпаку озимого – 3265 га, що становить 81% до відповідного показника минулого року.

Белясник О.М.
Проводиться прийом громадян згідно графіку. За минулий тиждень зареєстровано 106 заяв в реєстрі речових прав, зареєстровано 32 права власності та 39 інших речових прав – оренди земельних ділянок, видано 22 інформаційні довідки. З питань реєстрації бізнесу зареєстровано 3 фізичних особи-підприємці, 3 припинено, внесено 4 зміни. Зареєстровано 1 юридичну особу та внесено 5 змін до юридичних осіб. Видано 10 витягів.

Ізотова О.В.
Прдовжується робота по забезпеченню всім необхідним пунктів обігріву. Обладнується  ще один пукт по вул. Марата. Ліфтові кабіни оснащені наборами на випадок відключення електричної енергії. До складу наборів входить вода, печиво, одноразові стакани, лікі першої необхідності, вологі серветки.  

Долгих І.Ю.
Фінансове управління працює в умовах воєнного стану. Отримано доходів на суму 23,9 мдн.грн., що становить 69% від плану місяця. Готуються документи на виплату заробітної плати 


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.),  під час реалізації Рішення Уряду про забезпечення мешканців, прилеглих до зон проведення бойових дій,  безоплатною деревиною, 	 особливу увагу звернути на сім’ї військовослужбовців, які в даний час перебувають на фронті.
1.3. Начальнику управління освіти (Сергейко Н.О.) на поточному тижні дати можливість самостійного вибору учнями та їх батьками форми навчання.
1.4. В.о. начальника Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) підготувати гуманітарну допомогу для передачі бійцям на передову.
1.5. Головному спеціалісту фінансового управління (Долгих І.Ю.) під час заслуховування керівників бюджетних установ по проєкту бюджету ШМТГ на 2023 рік запрошувати голову бюджетної комісії.
1.6. Старостам старостинських округів звернути увагу на справедливу роздачу гуманітарної допомоги між жителями округів.
		


Міський   голова                                                                   Микола НОГА




Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

