

Протокол № 36
апаратної наради при міському голові
28 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 48 осіб  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Громада живе  в умовах війни. на минулому тижні було багато складнощів із електричною енергією. Не можливо повністю запустити системи теплозабезпечення. Виникали труднощі з водопостачанням. Нам всім необхідно навчитися заощаджувати електричну енергію та бути готовими до часів коли надання всіх видів комунальних послуг буде обмеженим.

Гребенюк Д.М.
Суб’єкти господарювання працюють в обмежених умовах воєнного стану. Проводиться робота щодо заощадження електричної енергії, раціонального використання ресурсів  та  переходу на альтернативні види палива. Добігає завершення 2022 рік, готується проєкт Програми соціально-економічного розвитку громади на 2023 рік. Прохання до керівників підрозділів,  управлінь, відділів  надати пропозиції до Плану.

Геремес М.В.
Збиральні роботи продовжуються. Несприятливі погодні умови вплинули на збір зернових. Аграріями обмолочено 21т.738 га соняшнику та 25% зернових, що склало 9 тис.414 тон зерна. 
Іщенко О.С.
Управління працює у штатному режимі. Проводиться моніторинг цін. Відповідно до Протоколу засідання комісії ТБ та НС від 22.11.2022 надано доручення до 30 листопада перевірити «Пункти незламності» щодо дотримання санітарних умов по наданню мінімальних послуг.
Доценко А.В.
На минулому тижні проведений семінар з головами квартальних комітетів. Ведеться підготовка до наступного пленарного засідання.
Белясник О.М.
Проводиться прийом громадян згідно графіку. За минулий тиждень зареєстровано 133 заяв в реєстрі речових прав, зареєстровано 38 права власності та 82 інших речових прав – оренди земельних ділянок, видано 34 інформаційні довідки. З питань реєстрації бізнесу зареєстровано 1 фізичну особу-підприємця, 1 припинено, внесені 4 зміни. Зареєстровано 1 юридичну особу та внесені 6 змін до юридичних осіб. Видано 15 витягів.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. Відбулися  заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи та щ нагоди  роковин Голодомору «Запали свічку пам’яті». Розглядається формат проведення заходів до Дня Збройних Сил України та Новорічних свят.
 
Кошик Л.П.
Підприємцям виплачується компенсація за працевлаштування безробітних та по частковому безробіттю. Безробітні задіяні в громадських роботах працюють в  управлінні освіти. На єдиному порталі вакансій наявна вся інформація як по місту Шостка так і по всій Україні. З 01 грудня буде розпочата реорганізація служби зайнятості, згідно територіальних реформ.  До складу Шосткинської філії увійдуть Ямпільська, С.Будська та Глухівські філїї Сумського обласного Центру зайнятості. На обліку перебувають 1 тис.500 безробітних, 900 осіб отримують допомогу по безробіттю. Наявні близько 40 вакансій.

Жукова С.О.
Управління працює в режимі воєнного часу. За минулий тиждень видані 110 інформаційних довідок, вклеєні 25 фото, надавалися консультації.

Жук О.В.
Проаналізований фінансово-економічний стан підприємства за 2022 рік та підготовлені пропозиції на 2023 рік. Підготовлений пакет документів на укладання договорів з НСОЗУ на 2023 рік. У Вороніжській амбулаторії продовжуються роботи по установці твердо-паливного котла.

Мелашенко Г.В.
На минулому тижні проводилися роботи по розчистці від снігу доріг, тротуарів, посипці протиожеледною сумішшю. Виконувалися заявки по знеповітрюванню  стояків по окремим будинкам. Велика подяка комунальним службам, які багато роблять для забезпечення населення електричною та тепловою енергією. Прохання до населення з порозумінням поставитися до відключення електричної енергії в під’їздах багатоповерхівок.

Сергейко Н.О.
Облаштовані 8 « Пунктів Незламності», які забезпечені всім необхідним. Відповідно до графіку відключення електричної енергії складається графік навчального процесу. Заклади продовжують працювати по змішаній формі.  Планується розпочати курс вивчення нейромереж.

Наймитенко А.М.
Управлянням нараховуються житлові субсидії. На листопад  субсидія нарахована  14 тис.344 особам на загальну суму 19 млн.658 тис.грн.. Пільги отримаюьб 2 тис.518 осіб на загальну суму 3 млн.307 тис.грн.. З 01.12. 2022 року всі справи по пільгам та субсидіям будуть передані до профільного Міністерства, а далі до Пенсійного фонду. Згідно програми Уряду придбано паливної деревини для 459 домогосподарств. На 600 домогосподарств ще укладені договори.

Штогрин О.Т.
Закінчуються роботи по облаштуванню приміщення для установки 2-го генератора. у зв’язку з відсутністю деяких комплектуючих (труба і обв’язка) затримуються роботи по установці котла.

Шкарін С.І.
Завдяки благодійній організації «Людина в біді» будівельні матеріали отримали 22 родини в смт Вороніж та 12 родин в мікрорайоні Капсуль, які постраждали внаслідок російської агресії. Подяка Вороніжському старостинському округу, підприємству «Контакт Плюс», Шосткинському підприємству «Автодор». В суботу надійшло 1 тис.кв.м.скла.



ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	Керівникам структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій включитися до облаштування «Пунктів незламності», яких на території громади має бути не менше 40 одиниць.
	Начальнику Управління економіки (Гребенюк Д.М.) спільно з начальником відділу торгівлі та підтримки підприємництва (Кириєнко Н.О.) провести роботу з керівниками закладів торгівлі та громадського харчування щодо відключення на будівлях зовнішнього освітлення та будь-якої реклами.
	Директору комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Жуку О.В.) організувати зустріч спільно з керівником підрядної організації щодо термінів завершення робіт  по встановленню твердопаливного котла в приміщенні Вороніжського Центру ПМСД.
	В.о. начальника Управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) продовжити заходи щодо відключення енергопостачання в під’їздах багатоповерхівок.
Начальнику відділу культури та туризму ШМР (Фатуну І.М.) підготувати пропозиції щодо привітання бійців, що перебувають на фронті з Днем Збройних Сил України.
         
   1.7.      Головному  лікарю комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.), начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) облаштувати ще 4 та 22 «Пункти незламності» відповідно.
           1.8  В.о. начальника УКБ - начальнику відділу державного архітектурно-будівельного контролю (Шкаріну С.І.) звернути увагу на ремонт в під’їздах багатоквартирних будинків в 32-му мікрорайоні міста, що постраждали внаслідок російської агресії.




Міський   голова                                                                   Микола НОГА




Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

