

Протокол № 1
апаратної наради при міському голові
09 січня  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:   

Геремес М.В.
Збиральна кампанія продовжується.
Белясник О.М.
Проводиться прийом громадян згідно графіку відключення електричної енергії 3 лінії. За минулий тиждень зареєстровано 51 заяву, 23 права власності, 3 оренди, 25 договорі,  3 фізичні особи, 3 фізичні особи припинено, внесені 4 зміни. Внесені 3 зміни до  юридичних осіб , надано 7 витягів. на прийом звернулася одна особа із числа внутрішньо переміщених громадян.

Ізотова О.В.
Продовжується робота по формуванню «Пунктів незламності». Докупаються необхідні матеріали, ПММ, дрова, буржуйки.

Наймитенко А.М.
Продовжується робота по наданню соціальних послуг жителям громади. Завершені виплати державної соціальної допомоги на суму 13 млн.700 тис.грн. 

внутрішньо-переміщеним особам, 1568 осіб отримали пільги та субсидії на суму 3 млн.560 тис.грн.. Укладені додатково  договори  на придбання паливної деревини на суму 2,8 млн.грн.. 

Сергєйко Н.О.
5 твердо-паливних котлів підключені до резервного живлення. Обладнані 21 пункт обігріву, ще на 9 пунктів очікується поставка генераторів. В закладах освіти з 26 грудня по 10 січня розпочнуться зимові канікули. За рішенням педагогічної ради канікули в школі ліцеї триватимуть з 29 грудня по 15 січня 2023 року. 

Захарченко О.Г.
Пункт Незламності облаштований у приміщенні школи, забезпечений всім необхідним.

Штогрин О.Т.
Розпочаті роботи по встановленню вікон у інфекційному відділенні ЦРЛ, які отримані через благодійну організацію. Частина вікон, придбаних за бюджетні кошти вже замінена. Готуються пакети заявок на отримання послуг через НСЗУ. В поточному році планується збільшити пакети на 2-3 одиниці. До 15 січня буде наданий пакет документів на отримання дозволу на надання реабілітаційних послуг. 
Фатун І.М.
Заклади культури взяли участь у флеш-мобі «Прикрась свою ялинку». Готується привітання жителів громади художніми колективами з Новорічними та Різдвяними святами.

Нога М.П.
На поточному тижні основна задача – робота по облаштуванню Пунктів Незламності. загальні кількість яких має бути не менше 200. Це приміщення закладів освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти, закладів культури. В таких Пунктах громадяни зможуть отримати послуги по зарядці  гаджетів, приготуванню гарячих страв, отриманню мінімального запасу харчів.



ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	Начальнику Управління економіки (Гребенюк Д.М.) вирішити питання транспортного сполучення до села  Глазово.
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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.) забезпечити всі пункти Незламності медичними аптечками.
        1.4. Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) організувати привітання сімей військовослужбовців, особливо тих, які проживають у сільській місцевості,  з Новорічними та Різдвяними святами.
        1.5. Директору комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Жуку О.В.) організувати на базі ФАП ів та амбулаторій пункти Незламності.

Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

