

Протокол № 5
апаратної наради при міському голові
20 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.
Рашисти продовжують наступати на Україну. Збираються великі сили. Шосткинці на фронті тримаються. Вже є втрати. На минулому тижні загинули 2є наших воїнів. Головна задача підтримувати сім’ї військовослужбовців. Основну увагу приділяти  сім’ям, які втратили хлопців та дівчат.
Штогрин О.Т.
Збільшується кількість хворих на Ковід. На даний час на стаціонарному лікуванні з підозрою перебувають 20 осіб. Троє тяжкохворих  на кисневій підтримці. Триває робота по встановленню генератора. Готується додаткове приміщення для реабілітації. В закладах розміщені таблички щодо надання першочергової медичної допомоги військовослужбовцям.

Жук О.В.
Збільшується кількість хворих на ГРВІ та КОВІД. Захворюваність на ГРВІ зросла на 20%  серед дитячого та на 15% серед дорослого населення. 6 хворих на КОВІД перебувають на амбулаторному лікуванні. Триває обстеження працівників освіти. Працюють мобільні бригади. Коштів від НСЗУ України на рік виділено недостатньо, навіть не вистачить і на оплату праці. Намічені кроки оптимізації структури.

Гребенюк Д.М.
Скоро розпочнеться сезон осінньо-польових робіт. Проводиться робота з ВПО, які виявили бажання отримати земельні ділянки для огородніх робіт. Станція юних натуралістів змозі предоставити посадковий матеріал. Наразі погодилися на отримання ділянок 4 особи.


Геремес М.В.

Обмолот  кукурудзи продовжується. Обмолочено 81% від 
посівної площі, що становить 38 тис.557 т. зерна. Загалом зібрано 97% зернових. 18 лютого 2023 року у Шосткинській громаді стартувала «Органічна ініціатива 2023» метою якої є посилення продовольчої безпеки мешканців громади. Голова сільськогосподарської дорадчої служби ГО «Органічна Україна. Північ» Андрій МАРАХОВСЬКИЙ та голова сімейного фермерського господарства «Світовоч» Андрій МАРЧЕНКО провели перший етап « Школи фермерства та кооперації» у нашій громаді. За допомоги Європейського Союзу через Програму «U-LEAD з Європою» було сформовано та роздано мешканцям нашої громади насіннєві кошики та надано рекомендації з практичного вирощування органічних сільськогосподарських культур. Проект розраховано до жовтня 2023 року, протягом усього періоду учасники проекту матимуть змогу отримувати консультації від лідера у Сумській області за органічними технологіями Андрія Марченко, обмінюватись досвідом один з одним та вже восени презентують отриманий врожай. Організатори сподіваються, що даний проект пройде успішно та зацікавить значну кількість наших мешканців і наступного року учасники проекту будуть у кожному старостинському окрузі нашої громади.

Долгих І.Ю.
Управляння працює у звичайному режимі. Доходів з початку місяця отримано 25,4 млн. грн., що складає 54% від плану місяця. Виплачений 2-й аванс працівникам бюджетних установ. До кінця тижня планується розрахунок за лютий. Всі інші виплати проводяться відповідно до Постанови № 590.

Хаміцевич І.Д.
На минулому тижні зафіксовані 11 нових випадків захворювання на Коронавірус. В лютому в Сумській області зафіксований новий штам вірусу. Проводиться тотальне обстеження працівників освіти та медичних працівників. З 300 обстежених, у 10-позитивний тест. Захворювання протікає безсимптомно.

Жукова С.О.
Управління ЦНАП працює в умовах воєнного стану. Протягом тижня послугою вклеювання фото скористалися 65 осіб, видані 125 інформаційних довідок. Продовжується співпраця з проєктом «Гвардія наступу».

Кошик Л.П.
Внесені зміни у порядок отимання компенсацій за працевлаштованих безробітних. Роботодавцям необхідно звернутися до Центру зайнятості з метою олформлення компенсації. Вживаються заходи залучення безробітних до військової служби. З початку місяця працевлаштовані 32 особи. Надано сприяння в уомплектованні психологічних служб, створених на базі Проєктів ООН. До Центру зайнятості заявлені 144 ваквнції, працевлаштовані 109 безробітних. Зареєстровані 940 роботодавців, 391 юридична особа, 549 ФОПів. На обліку перебуває 1255 безробітних, 1253 особи отримують допомогу, 47 безробітних брали участь у громадських роботах. Готуються документи на участь у громадських роботах на лютий.

Мелашенко Г.В.
Комунальними службами проводяться роботи по прибиранню міста, санітарній обрізці гілок дерев. Надано допомогу у відновленні роботи греблі в одному із сіл громад. Проводилась очистка доріг та тротуарів від снігу.

Наймитенко А.М.
Проводяться роботи із виплати державної  допомоги. На рахунки банківських устанво та поштових відділень надійшло 697 тис.грн.. Направлені до Міністерства соціальної політики документи на призначення допомоги 124 внутрішньо-переміщеним особам. 187 власників житла отримають компенсацію за  розміщення 388 внутрішньо-переміщених осіб в своїх оселях. Підготовлені 23 пакети документів на забезпечення технічними засобами реабілітації осіб, які цього потребують.

Трегуб О.В.
Управління працює над поповненням матеріально-технічного резерву. Доукомплектовуються усім необхідним пункти Незламності. Спільно з відділом містобудування та архітектури обстежені бомбосховища та найростіші укриття. Накреслений план заходів щодо покращення їх стану.

Сергєйко Н.О.
Заклади освіти працюють у змішаному режимі з дотриманням умов безпеки. У зв»язку з погіршенням санітарно-епідеміологічного стану, посилений контроль зв станом здоров»я   учасників освітнього процесу. В ЗОШ №4 вивезено сміття, засклені вікна, пошкоджені у результаті вибуху.
 
Фатун І.М.
Проведені заходи з нагоди Дня виводу військ з Афганістану. Музейні установи приймають роботи для виставки «Весняний капіж». Пункти Незламності забезпечені всім необхідним та готові до роботи.


ВИРІШИЛИ:


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

	Т.в.о. начальника відділу розвитку агропромислового комплексу  (Геремес М.В.) вивчити питання надання державних кредитів  аграріям на придбання мінеральних добрив. 

Спільно з радником міського голови (Сиваєвою Н.О.), начальником відділу культури та туризму (Фатуном І.М.) організувати на базі Університету ІІІ покоління роботу факультету бджолярства.

	В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) спільно з старостами підготувати пропозиції по грейдуванню та підсипці доріг Шосткинської міської територіальної громади.

Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) вжити заходів щодо забезпечення дровами військовослужбовців, які знаходяться на фронті.


Міський   голова                                                                   Микола НОГА


Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

