

Протокол № 37
апаратної наради при міському голові
05 грудня  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 44 особи  (список додається).
 
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Місто і громада живе  в умовах війни. Розпочата підготовка системи для виживання в самих складних умовах. Кожен повинен подбати про себе, ЗСУ, про роботу своїх підприємств, про підготовку своїх будинків і квартир.

Гребенюк Д.М.
Суб’єкти господарювання працюють в обмежених умовах воєнного стану. Проводиться попередньо  робота по  переходу на альтернативні види палива. Транспорт працює як на міських так і на приміських маршрутах. Виникають деякі питання роботи на приміських маршрутах у зв’язку зі зменшенням кількості пасажиропотоку. Графіки руху узгоджуються зв старостами відповідно до пропозицій громадськості. Відповідно до доручення міського голови, проводилася роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання щодо відключення реклами та зовнішнього освітлення на об’єктах торгівлі, харчування 

Геремес М.В.
Аграріями продовжуються збиральні роботи. Всі сили направлені на обмолот кукурудзи. На даний час обмолочено 35% від посівної площі, що становить 13 тис.538 тон зерна. Оброблено 91% загальної посівної площі зернових , що склало 120 тис.533 тони зерна. 
Волинець Т.В.
ЗМІ працюють в плановому режимі. Актуальна інформація надається вчасно. Всі мають сторінки в соціальних мережах та на ютуб каналі. Завершено опитування громадськості щодо перейменування вулиць. Готується відповідний проект рішення виконкому.
Белясник О.М.
Проводиться прийом громадян згідно графіку. За минулий місяць зареєстровано 2 юридичні особи, 4 фізичні особи,  1 юридичну і 12 фізичних осіб   припинені.  Зареєстровано 112 права власності та внесені 4 зміни. Зареєстровано 33 оренди земельних ділянок, Видано 88 інформаційних довідки,  21 витяг. Учасники АТО не зверталися.

Ізотова О.В.
Продовжується робота по формуванню «Пунктів незламності». Пункти облаштовані в адмінбудівлях, закладах освіти готові до роботи. Утворені штаби щодо координації та перевірки роботи «Пунктів Незламності».

Кошик Л.П.
30 безробітних  задіяні в громадських роботах по забезпеченню «Пунктів Незламності» і будуть продовжені в 2023 році. З 1489 безробітних допомогу отримують 219 осіб. 

Наймитенко А.М.
За грудень нарахована субсидія 5 тис.720 особам на суму 17 млн.780 тис.грн.. З березня 2022 року виплачені близько 30 млн.грн. допомоги внутрішньо-переміщеним особам. На виконання державної програми продовжуються роботи по забезпеченню населення паливною деревиною по 4 куб.м. на 1 господарство. Договори укладені на 7,5 млн.грн.. Подяка старостам за активну роботу по доставці дров до домогосподарств.

Долиняк В.О.
Списки отримувачів паливної деревини перевірені. Доставку дров здійснюють два підприємства: «Агролісгосп» та «Держлісгосп». «Держлісгосп» не підвозить дрова до подвір’я, а розвантажують у одному місці,  виникають проблеми.

Небилиця П.М.
Дров до населених пунктів Глазівського старостинського округу ще не завозили.

Ревенко О.П.
Дрова доставлені жителям округу, які увійшли до першого списку, підприємством «Держлісгосп». Підприємство «Агролісгосп» буде завозити деревину,  відповідно до другого списку.

Штогрин О.Т.
Завершені роботи ще по одному об’єкту. Встановлений котел. Проведені внутрішні роботи. Завдяки благодійній допомозі отримані 30 вікон, які будуть замінені в інфекційному відділенні. Зроблені запаси медикаментів, харчів, ПММ на 2-3 місяці.
Жук О.В.
Всі заклади підключені до опалення. медична допомога надається в повному обсязі. Графік роботи закладів складений відповідно до графіків відключення світла. На амбулаторному лікуванні перебувають 4 хворих. За минулий тиждень щеплені 192 особи.


Мелашенко Г.В.
На минулому тижні проводилися роботи по очищенню теритоії міста від опалого листя, аварійних дерев. Вивозилося сміття, гілки дерев. проводилися роботи відповідно до звернень громадян. Опрацьовано 217 звернень, що надійшли за минулий місяць. Також вживалися заходи щодо усунення аварійних ситуацій.

Сергейко Н.О.
З 30 «Пунктів Незламності» працюють 18. Для 12 замовлені пічі-буржуйки, труби, генератори. Заклади продовжують працювати по змішаній формі навчання, у відповідності до графіків відключення електричної енергії.  

Сокульська О.Ф.
1-2 грудня відбувся Обласний молодіжний форум «Північний кордон: молодіжка». Креативний обмін кращими молодіжними практиками в умовах військового стану. Напередодні Дня Збройних Сил України проведений міський конкурс "Нумо, хлопці!"

Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. На 6 грудня підготовлені заходи з нагоди Дня ЗСУ. В АРТ-центрі, за ініціативи Народного Художника України Віктора Ковтуна, планується відкриття художніх майстерень.

Шкарін С.І.
Завдяки благодійній організації «Людина в біді» отримали вікна та стекло пакети. На цьому тижні планується завершення доставки будівельних матеріалів. 

Шкребень Н.М.
Управління працює в умовах воєнного стану. За два дні поточного місяця до бюджету ШМТГ надійшло доходів в сумі 1,4 млн.грн., що становить 3,4% від плану місяця.  Заплановано виплатити аванс працівникам бюджетної сфери за першу декаду грудня. Складається проєкт бюджету ШМТГ на 2023 рік.



ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	Начальнику Управління економіки (Гребенюк Д.М.) підготувати проєкт рішення про відшкодування витрат за придбані генаратори юридичними та фізичними особами.
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1.3.Т.в.о. начальника управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ізотовій О.В.) підготувати подарунки до Дня ЗСУ  бійцям на передову.
        1.4. В.о. старости Клишківського старостинського округу  (Долиняку В.О.) за необхідності укласти договір з організацією-постачальником паливної деревини на доставку дров до помешкань жителів Клишківського старостинського округу.
1.5. Старостам старостинських округів при найменшій потребі вживати заходи щодо забезпечення паливною деревиною жителів, особливо одиноких людей та сім’ї військовослужбовців.
1.6. Головному  лікарю комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.) власними силами організувати ремонт східців входу в будівлю інфекційного відділення.
         1.7. В.о. начальника Управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) вивчити питання відключення від водопостачання мікрорайонів міста під час відключення електричної енергії.
Начальнику відділу культури та туризму ШМР (Фатуну І.М.) підготувати пропозиції щодо привітання бійців, що перебувають на фронті з Днем Збройних Сил України.
            1.8.      Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) замовити та придбати освітлювальні прилади для бомбосховищ, підпорядкованих закладам освіти.
                 1.9. В.о. начальника УКБ - начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю (Шкаріну С.І.) прискорити роздачу будівельних матеріалів для виконання робіт по ліквідації наслідків обстрілів рф.
               1.10. Т.в.о. начальника фінансового управління (Шкребень Н.М.), в найкоротший термін.  роздати депутатам Шосткинської міської ради. для ознайомлення прєкт рішення про бюджет ШМТГ на 2023 рік.
Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

