

Протокол № 4
апаратної наради при міському голові
13 лютого  2023 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 46 осіб  (список додається).
          Представники засобів масової інформації.

Порядок денний:
           1. Різне
1.СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
 Головна задача на тиждень сконцентрувати всі зусилля на  допомогу військовим на фронті.

Сергєйко Н.О.
Заклади освіти працюють у змішаному режимі з дотриманням умов безпеки. Кількість учнів, що навчаються в он-лайн режимі,  збільшується. На даний час готується до відкриття ще додатково 12 Пунктів Незламності. Найближчими днями будуть завезені пічки буржуйки, труби. В закладх освіти одночасно пербувають до 50 осіб.

Ізотова О.В.
Тривають роботи по накопиченню матеріального резерву, облаштуванню Пунктів незламності.

Єфремов В.В.
Підготовлено карту розміщення на території громади Бомбосховищ та найпростіших укриттів.

Мелашенко Г.В.
Проводилися роботи по прибиранню міста, обрізці гілок дерев. Вивезено сміття з Лазарівського кладовища. Дороги та тротуари чистилися від снігу та посипалися протиожеледною сумішшю. На вихідних днях сталася аварійна ситуація в мікрорайоні Капсуль. Було зупинено роботу котельні. Завдякі своєчаним та опреативним заходам теплопостачання до будинків було відновлено в найкоротший термін. Готується тендерна документація на проведення робіт по ремонту доріг.

Геремес М.В.
Продовжується заготівля кукурудзи. Обмолочено 78% від 

посівної площі, що становить 37 тис.824 т. зерна. Загалом зібрано 144 тис.579 тон зернових. Готується техніка та добрива для підживлення зимових культур. На сьогодні значно в рази подорожчали мініральні добрива, що значно ускладнить роботу аграрієв у цьому напрямку.

Долгих І.Ю.
Управляння працює у звичайному режимі. Доходів отримано 14,7 млн. грн., що складає 32% від плану місяця. Готується на виплату 2-й аванс працівникам бюджетних установ.

Белясник О.М.
Протягом тижня прийнято 82 особи з питань речових прав, 62 особи  щодо оформлення прав власності,  22 особи щодо  оренди землі, видано 18 архівних довідок. Зареєстровано 4 фізичні особи-підприємці, припинені 3 особи, внесені 2 зміни, видані 15 витягів. На прийом звернулася одна ВПО з Миколаїва.

Штогрин О.Т.
Проведено роботу щодо покращення якості обслуговування військовослужбовців. Отимано укладений з НСОЗУ  пакет документів по наданню медичних послуг на 2023 рік. У зв»язку з дефицитом у державному бюджеті, субвенції, порівняно з минулим роком, зменшені на 50 млн.грн.. Розроблюються заходи економії.

Мазур О.С.
За минулий тиждень збільшилась кількість хворих на ГРВІ серед дорослого населення. Натомість серред дитячого населення спостерігається зниження захворюваності. На позаминулому тижні захворіли 135 дітей, на минулому -101. На амбулаторному лікуванні перебуває 1 особа хвора ноа КОВІД. Не слід нехтувати щеплення. Вакцина наявна.

Небилиця П.М.
Автобус,  сполученням Шостка-Глазове,  курсує відповідно графіку. Жителі сіл задоволені послугою.

Наймитенко А.М.
Нарахований 2-й транш державних соціальних допомог, які отримають 169 осіб на суму 796 тис.грн.. Через банківські установи та поштові відділення держані виплати на цьому тижні отримають 3904 особи. 403 особи з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, отримають компенсацію на продукти харчування. Розмір даних виплат залишається на рівні минулого року. Відповідно до Державної програми «Прихисток», виплачені кошти за 

379 ВПО. Отримано ще 294 заяви на відшкодування витрат за проживання ВПО.

Жукова С.О.
Управління «ЦНАП» працює в умовах воєнного стану. За тиждень видані 77 інформаційних довідок, вклеєні 44 фото, отримано 27 заяв із земельних питань. Триває співпраця в рамках Програми «Гвардія наступу». Представники Збройних Сил України, Національної Гвардії, Прикордонної служби ведуть прийом щоденно і в  суботу та неділю з 08 до 18.00 години.
 
Фатун І.М.
Школи естетичного виховання працюють у змішаному режимі. 30 Пуектів Незламності стіорені на базі закладів культури, забезпечені генераторами. На цьому тижні будуть роздані ПММ.


ВИРІШИЛИ:


Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	Т.в.о. начальника відділу розвитку агропромислового комплексу  (Геремес М.В.) підготувати пропозиції щодо участі у державних програмах, або звернутися до органів влади вищого рівня з пропозиціями щодо надання фінансової підтримки  аграріям на придбання мінеральних добрив.

	Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) розглянути можливість збільшення кількості учасників освітнього процесу, які братимуть участь в оф-лайн режимі.


	В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) спільно з підприємством «Дороги Сумщини» організувати підготовку документів на  ремонт доріг Шосткинської громади. 

Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) знайти порозуміння з Пенсійним фондом щодо нарахування субсидій населенню


Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

