

Протокол № 3
апаратної наради при міському голові
30 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 43 особи  (список додається).
 Представники засобів масової інформації, представники  Шосткинського РУП.

Порядок денний:
           1. Різне
1.СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Подяку Живицькому Д.О. за спільну роботу та допомогу Шосткинській громаді. На даний час виконує обов» язки голови Сумської військової адміністрації Тарас Савченко. Головна задача на тиждень сконцентрувати всі зусилля на наближення Перемоги і допомогу фронту.

Штогрин О.Т.
Медичні заклади працюють у режимі підвищеної готовності. Від Сумської ОДА отриманий ще один генератор. Наразі ведуться проєктні роботи. Очікується погодження від  НСОЗ пакету медичних послуг.

Жук О.В.
Ситуація з сезонними захворюваннями на ГРИП та ОРВІ стабільна. Амбулаторних хворих на КОВІД немає. Медича допомога військовослужбровцям надається першочергово. в якості гуманітарної допомоги отриманий генератор.

Гребенюк Д.М.
Виникають проблемм у роботі промислових підприємств у зав»язку з відсутністю достатнььої кількості електричерї енергії. З метою задоволення потреб громади спільно зі старостами старостинських округів вивчається питання транспортного сполучення. Перевіряються графіки руху. Щосереди буде курсувати автобус  по маршруту Шостка-Глазово. Пасажири задоволені.
 
Геремес М.В.
Сільгосппідприємства працюють в незадовільних умовах, які залежать від постачання електричної енергії. Збиральна кампанія  кукурудзи майже не просунулася. В галузі тваринництва 6 господарств, в яких утримується 

ВРХ молочного напрямку, оснащена сучасними робото доярками. Встановлені генератори потужністю 140 кВт, але це потребує значних витрат пального. Станом на 01.01.2023 р. в господарствах налічується 2376 голів, що на 46 більше ніж у минулому році. Поголів’я корів складає 1266 корів, що на 5 голів менше минулого року. Поголів’я овець - 47, що на 135 голів менше минулого року. За 2022 рік вироблено 7 тис. 410 тон молока.
 
Хаміцевич І.Д.
Відділ працює у звичайному режимі воєнного стану. Населенню надається  інформація про неінфекційні захворювання. Проводиться робота по оцінюванню епідеміологічної ситуації на прикордонних територіях, постраждалих від ворожих обстрілів. У зв’язку з розповсюдженням нового штаму грипу, населенню не слід ігнорувати  вакцинацію.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. Проведені заходи з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут та Жертв Холокосту. В Арт-центрі тривають виставки робіт учасників мистецької резиденції "АртШурф Північ України" та Алевтини Філон і її учнів.

Трегуб О.Ю.
Поступово збільшується кількість Пунктів Незламності. На сьогодні оснащені всім необхідним 39 пунктів. Наповнюється матеріальний резерв.

Мелашенко Г.В.
Продовжуються роботи по вивозу сміття,  опалого листя, ліквідації сміттєзвалищ. В п’ятницю було тимчасово припинено теплопостачання. В найкоротший термін ситуацію було врегульовано. Можливі попадання повітря в системи. Прохання до жителів крайніх поверхів стравити повітря.

Кошик Л.П.
Центр зайнятості працює у звичайному режимі. На обліку перебувають 1380 безробітних. У громадських роботах взяли участь 35 осіб. З 10 січня 14 безробітних працюють на Пуектах Незламності. Допомогу по безробіттю виплачено по 10.01.2023 включно. З лютого місяця почнуться виплати за працевлаштування безробітних по 6  напрямкам. Державним Бюджетом  на 2023 рік передбачено достроковий вихід на пенсію за 1,5 роки.
Наймитенко А.М.
Нарахований перший транш виплат ДСД за лютий 4984 особам на загальну суму 11 млн. 512 тис.грн.. Триває передача справ Пенсійному фонду.

Сергєйко Н.О.
Заклади освіти продовжують працювати у змішаному режимі, з одночасним перебуванням  не більше 100 осіб. Продовжуються роботу по облаштуванню Пунктів Незламності. Розгорнуті додатково ще 12 пунктів. Завезені генератори, буржуйки та інше обладнання.

Сокульська О.Ф,
До Дня Героїв Крут, 3 студенти хіміко-технологічного коледжу,  відзначені грамотами міського голови, за активну воєнно-патріотичну роботу. Заклади технічної освіти, медичний коледж беруть активну участь у волонтерській роботі, направленій на допомогу фронту. Триває робота по організації молодіжної ради.


ВИРІШИЛИ:


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

 Директору комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Жуку О.В.) забезпечити генераторами всі ФАПи.

	Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) надати пропозиції щодо транспортного сполучення зі Зноб-Новгородською громадою.


	В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) організувати вивіз ялинок з контейнерних майданчиків.


Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

