
Протокол № 34
апаратної наради при міському голові
14 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 49 осіб  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Привітання зі звільненням Херсону. Продовжуються планові відключення електроенергії. 

Кириєнко Н.О.
Підприємства торгівлі та побутового обслуговування населення працюють в режимі воєнного часу. Діють обмеження на продаж алкогольних напоїв. Триває робота по відстеженню регуляторної діяльності за підсумками року.

Геремес М.В.
Аграрними кампаніями завершується обмолот соняшнику. На даний час зібрано 97% даної культури, що складає 21 тис. 183 тони. Зібрано 75% або 10 тис.140 тон зерна. Озиме жито посіяно на площі 99%, озимої пшениці – на 98%   від загальної потреби.  Тривають роботи по підготовці ґрунту до весняних робіт. 20.11.2022 року відзначається  День працівників сільського господарства.

Штогрин О.Т.
Під час візиту до міста, Голова Сумської обласної військової адміністрації відвідав Шосткинську ЦРЛ. Вдячність за наданий апарат автономного енергозабезпечення. Продовжуються роботи по облаштуванню генератора. Завершені роботи по облаштуванню пічі  у місці обігріву. Проведені випробування, піч готова до використання.

Фатун І.М.
Відзначено День працівників культури. За особливі заслуги працівники культури нагороджені Почесними грамотами Обласної адміністрації та міського голови. Розглядається можливість переведення Дитячої школи мистецтв на альтернативні види палива.

Наймитенко А.М.
Управління працює по окремому графіку, відповідно до графіка відключення електроенергії. Нараховано державну соціальну допомогу за листопад. 4 об’єкти соціальної сфери переведені на альтернативний вид опалення, придбано тверде паливо. Будівля по вул. Халтурина,4 без опалення. На даний час укладено договір на 2 млн.487 тис.грн. для забезпечення 459 домогосподарств паливною деревиною. Загалом за отриманням дров звернулися 500 домогосподарств. Необхідна кількість 1836 куб.м. паливної деревини.

С6ергейко Н.О.
Заклади освіти здебільшого працюють по змішаній формі навчання. Графіки робочого процесу корегуються відповідно до графіків відключення електроенергії. З метою залучення до оф лайн процесу більшої кількості учнів розглядається можливість залучення до навчального процесу інших будівель, в яких є укриття. З 48 закладів освіти опалюються 45. Завезені 13 генераторів. 13 до закладів середньої освіти і по 2 генератори для закладів дошкільної та  позашкільної освіти, 10 пічок-буржуйок.

Ізотова О.В.
Пункти обігріву забезпечуються всім необхідним: генератори,  пічі-буржуйки, газові горілки,   керосинові лампи,  баки для води. На виконання доручення місього голови формується складова наборів  для лфтів. Вивчається перелік ліфтів та способи розміщення наборів.

Мелашенко Г.В.
Основним питанням на минулому тижні був пуск тепла та налагодження системи теплопостачання.  З 376 багатоповерхівок в 93% опалення запущено. Виникли проблеми з запуском тепла по підприємству «Шостка-Тепло». Завдяки допомозі міського голови, вже дооформлюються договори по газу. Прохання до мешканців верхніх поверхів стравлювати з радіаторів повітря. Саме не вжиття таких заходів, приводить до відсутності якісного опалення по стякам окремих будинків.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
           1.2. Начальнику відділу торгівлі та побутового обслуговування населення (Кириєнко Н.О.) врегулювати питання теплопостачання магазину «Центральний».
	1.3. Начальнику управління освіти (Сергейко Н.О.):
- з метою облаштування пунктів обігріву на базі закладів освіти,  ознайомитися з пунктом приготування їжі, обладнаним  ЦРЛ;
          - вжити заходів щодо збільшення кількості учнів, які навчатимуться оф лайн режимі.
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1.4. В.о. начальника Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) на поточному тижні вирішити питання по розміщенню пакетів у кабінах ліфтів на випадок аварійних відключень.
1.5. В.о. начальнику управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) відрегулювати систему водозабезпечення у відповідності до графіку відключення електричної енергії.
1.6. В.о. начальника Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) спільно з в.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенко Г.В.) придбати резервні електричні станції для насосних станцій  на підйомах холодного водопостачання.
		


Міський   голова                                                                   Микола НОГА




Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

