

Протокол № 2
апаратної наради при міському голові
23 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 
Усього 52 особи  (список додається).
 Представники засобів масової інформації, представники  Шосткинського РУП.

Порядок денний:
Звіт про роботу в 2022 році  поліцейських офіцерів громади Шосткинської міської територіальної громади.
СЛУХАЛИ :
Сидоренка Максима Олександровича – капітана поліції Шосткинського РУП
Шелудька Андрія Васильовича – майора поліції Шосткинського РУП
Плющик Артема Ігоревича - капітана поліції Шосткинського РУП

           2. Різне
2.СЛУХАЛИ:   

Гребенюк Д.М.
Підприємствами виконуються договорні зобов»язання для задоволення потреб споживачів. Зроблений рейс по маршруту Шостка-Глазово з метою вивчення пасажиропотіку. Від приватних підприємців отримано 7 заяв на компенсацію за придбані генератори, в цьому напрямку проводиться роз»яснювальна робота. 
 
Геремес М.В.
Збиральна кампанія  кукурудзи продовжується. Зібрано 75% від посівної площі та намолочено 28 тис. 487 тон зерна. Триває збір даних щодо утримання в домогосподарствах худоби та птиці. В домогосподарствах утримується 1374 голів ВРХ, що на 82 голови менше ніж у минулому році та 1293 голів овець, коней, птиці.
Дотацію отримають господарства, які утримують від 3 до 100 паспортизованих корів.

Шкребень Н.М.
До бюджету Шосткинської міської громади надійшло доходів в сумі 16,1 млн.грн. , що становить 39% від плану місяця. Виплачений аванс за січень працівникам бюджетної сфери. Базова дотація від держави на 2023 рік скоротилася на 30 млн.грн.. Складається річний звіт виконання бюджету ШМТГ за 2022 рік.

Мелашенко Г.В.
Продовжуються роботи по вивозу сміття та опалого листя. Вживалися заходи ліквідації аварійних ситуацій в житловій сфері. Так було ліквідовано порив водопровідної мережі в районі вул. Робочої – вул. Онупрієнко.

Наймитенко А.М.
Проводились заходи по забезпеченню населення засобами реабілітації. Частково потреби задоволені. Взято 17 заяв. 10 осіб направлено до відповідних інстанцій. Другий транш  державних допомог направлений до поштових відділень та банківських установ. Профінансовано понад 7 млн. грн. виплат внутрішньо переміщеним особам.  282 мешканця громади надали житло для розміщення 374 переселенців в рамках програми «Прихисток». Працює 21 пункт видачі гуманітарної допомоги. На даний час завезено муку. Планується роздача олії та інших продуктів.

Пластун С.М.
Гуманітарна допомога у вигляді муки роздана жителям округу на 80%. Завезено олію.

Фатун І.М.
В Арт-центрі триває виставка робіт учасників мистецької резиденції "АртШурф Північ України". 2 тижні експозицію створювали 8 митців з різних куточків України. 22 січня відбулися заходи з нагоди Дня Соборності України.

Штогрин О.Т.
Подяка за допомогу у виплаті авансу за січень  медичним працівникам. Заробітну плату у повному обсязі виплачено за грудень. Очікується контрольний пакет медичних послуг, підписаний НСОЗУ. Запущено котельню і відтепер корпус ЦРЛ підключений до альтернативних видів палива.
Жук О.В.
Медичні послуги населенню надаються у повному обсязі. Спостерігається зростання захворюванння на ГРВІ серед дорослого населення та на 31% серед дитячого населення.  На амбулаторному лікуванні перебуває 1 хворий на коронавірусну інфекцію. На минулому тижні щеплено 63 особи.  Підписаний з НСОЗУ пакет документів по наданню населенню первинної медичної допомоги.

Жукова С.О.
Управління працює в обмеженому режимі. Протягом тижня надано 150 інформаційних довідок, 55 витягів, вклеєні 65 фото.

Трегуб О.Ю.
Оновлюється матеріальний резерв. Поповнюються всім необхідним Пункти незламності. Отримано допомогу від Червоного хреста у вигляді ковдр, спальних місць, конвекторів. Пункти незламності розгортаються як  у житловому фонді так і в центрі міста біля АРТ-центру.
Сергєйко Н.О.
Збільшується кількість учнів, які одночасно можуть перебувати у закладі освіти з 50 осіб до 100 осіб. У зв’язку з відключеннями електричної енергії виникають проблеми з одночасним підключенням до он-лайн занять всіх учасників освітнього процесу. Тому створюються групи додаткового навчання. Продовжуються роботи по ремонту теплотраси Воронізького НВК.

ВИРІШИЛИ:

Звіт за 2022 рік  про роботу поліцейських офіцерів громади Шосткинської міської територіальної громади взяти до відома.

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 

	Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) надати пропозиції щодо нових форм оплати за проїзд на автобусних маршрутах загального користування.


	Старостам старостинських округів звернути увагу на  оформлення паспортів для  великої рогатої худоби та своєчасну роздачу гуманітарної допомоги населенню.


	В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) організувати роботи по вивозу сміття з кладовища по вул. Воронізькій та розпочати роботи по ремонту дороги до нового кладовища.


	Керівникам управлінь, установ, організацій міста звернути особливу увагу на розгортання Пунктів незламності та переходу на резервні види палива.


Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

