

Протокол № 6
апаратної наради при міському голові
27 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 48 осіб  (список додається).
          Представники засобів масової інформації.

Порядок денний:
           1. Різне
1.СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Ми продовжуємо жити в умовах війни, яка стає більш жорстокою і кривавою. Всі українці мають об’єднатися заради Перемоги і працювати на Перемогу. У нас на фронті найкращі хлопці.

Гребенюк Д.М.
Суб’єкти господарювання працюють в умовах воєнного стану. Керівники підприємств намагаються зберегти трудові колективи та надавати допомогу фронту. Транспорт працює. Прохання до керівників структурних підрозділів надати інформацію про виконання плану соціально-економічного розвитку для підготовки звіту за 2022 рік.

Геремес М.В.
Збиральна кампанія кукурудзи продовжується. Обмолочено 84% від посівної площі, що становить 39 тис. 806 т. зерна. Загалом зібрано 97% зернових, що становить 147 тис.806 т зерна.  Невздовзі розпочнуться весняно-польові роботи. Керівники аграрних підприємств звертаються за допомогою в отриманні перепусток для працівників, так як роботи будуть проводитися в період комендантської години. З цього питання на сьогодні заплановано засідання Обласного штабу з НС. Також нагальною є проблема мобілізації. Підприємствам бракує кадрів. Підібрано приміщення для роботи спілки  бджолярів.

Долгих І.Ю.
Управління працює у звичайному режимі, відповідно до умов воєнного стану. Доходів до бюджету за лютий отримано 36.6 млн.грн., що становить 78% від плану місяця. Праівникам бюджетних установ виплачена заробітна плата за лютий. Підготовлений проєкт рішення на виконком.

Жук О.В.
Амбулаторії працюють у штатному режимі. Амбулаторно лікуються 9 хворих на КОВІД. 138 осіб звернулися за вакцінацією.  Оновлений реєстр ліків за програмою «Доступні ліки». До переліку включені 486 препаратів, які можна отримати безкоштовно за рецептом лікаря, та 186 препаратів, які можна придбати також за рецептом лікаря з невеликою доплатою.

Штогрин О.Т.
На минулому тижні через благодійний фонд отримані потужний генератор та бронхоскоп. На даний час на стаціонарному лікуванні з підозрою перебувають 6 осіб, серед яких 1 дитина. За місяць проліковані 15 осіб, хворих на КОВІД. Першочергово  медична допомога надається  військовослужбовцям.

Жукова С.О.
Управління ЦНАП працює в умовах воєнного стану. Протягом тижня послугою вклеювання фото скористалися 25 осіб, видані 75 інформаційних довідок. Продовжується робота по наданню консультацій населенню та співпраці з проєктом «Гвардія наступу».

Кошик Л.П.
Більше 100 роботодавців профінформовані про надання допомоги на розвиток власного бізнесу. З початку року працевлаштовані 128 осіб. За минулий тиждень -20. У березні участь у громадських роботах візьмуть 20 осіб, з початку року працювали 47 осіб. На обліку перебуває 1225 безробітних. Працюючі громадяни, які мають бажання підвищити свою кваліфікацію, через Центр зайнятості можуть отримати ваучер для оплати навчання.

Наймитенко А.М.
Проводяться роботи із виплати державної  допомоги. Нараховно допомогу 5575 особам на суму 13 млн.751 тис.грн.. Продовжуються роботи по забезпеченню осіб з інвалідністю засобами реабілітації.  Опрацьовані  19 справ. Надається сприяння Пенсійному Фонду у передачі справ.

Сергєйко Н.О.
Заклади освіти працюють у змішаному режимі з дотриманням умов безпеки. Під час тривоги учасники освітнього процесу переходять в укриття. За сприяння О.Зеленської педагогічні працівники отримали 120 ноутбуків. З Центорм зайнятості досягнуто домовленості щодо участі безробітних до робот в Пунктах Незламності. 125 педагогічним працівникам зроблені 125 ПЛР-тестів.

Фатун І.М.

Продовжуються роботи по облаштуванню Пунктів незламності. Оголошений прийом заявок на участь у вакальному конкурсі «Поліська рапсодія». 26.03.2023 відбудеться І етап конкурсу.  Музейні установи приймають роботи для виставки «Весняний капіж».
 
Воронова В.М.
З настанням весни буде остаточно вирішено питання з вивозом сміття з території Гамаліївки.

Мелашенко Г.В.
Проводилися роботи по прибиранню та посипці доріг та тротуарів, вивозу гілля, сміття з територій кладовищ. У п»ятницю по вул. Чернігівській стався порив водопроводу. Завдяки злагодженим діям Водоканалу та інших служб, ремонтні роботи були проведені оперативно і на вихідних жителі мікрорайону були з водою.

Трегуб О.В.
Управління працює над поповненням матеріально-технічного резерву. Виконуються поставлені міським головою завдання.

ВИРІШИЛИ:

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

	Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.) розглянути можливість передачі автомобілів, наявних у закладах охорони здоров’я, на фронт  для виконання бойових завдань.
	В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) прискорити проведення тендерних процедур на проведення ремонтних робіт  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.


	Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) спільно з начальником управління освіти (Сергєйко Н.О.) підготувати пропозиції щодо надання допомоги військовослужбовцям на фронті.

Міський   голова                                                                   Микола НОГА
Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

