

Протокол № 7
апаратної наради при міському голові
06 березня  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 47 осіб  (список додається).
          Представники засобів масової інформації.

Порядок денний:
           1. Різне
1.СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Ми продовжуємо жити в умовах війни, а це великі складнощі. Всі повинні організовувати роботу на місцях та думати як допомогти фронту.

Кошик Л.П.
За минулий тиждень роботодавцями заявлені 28 вакансій. Працевлаштовані 19 безробітних. 47 безробітних беруть участь у громадських роботах по обслуговуванню Пунктів незламності. Громадські роботи будуть продовжуватися. За дорученням міського голови,  розробляється проєкт по залученню ВПО до оплачуваних робіт по благоустрою Шосткинської громади. На обліку перебуває 1200 безробітних, це менше ніж у минулому місяці. Допомога по безробіттю виплачується своєчасно.

Мелашенко Г.В.
Проводилися роботи по прибиранню міста, чищенню доріг та тротуарів від снігу, посипці протиожеледною сумішшю. На вихідних днях сталися 2 пориви на водогонах. У зв’язку з цим,  на час проведення ремонтних робіт, припинено водопостачання жителям вулиць Чернігівська, Знаменівська, С.Бульвар. Буде обмежений рух транспорту по вул. Знаменівській. Стався порив каналізаційного колектору на глибині майже 5 м.  в районі гаражного кооперативу. У зв’язку з великим рівнем грунтових вод ремонтні роботи буде проводити дуже складно.

Наймитенко А.М.
На минулому тижні 2328 внутрішньо-переміщеним особам нарахована державна допомога на суму 7 млн.103 тис.грн.. 122 власникам житла, які прихистили 300 ВПО виплачено компенсацію за спожиті в лютому комунальні послуги. Проведено роботу щодо забезпечення 22 осіб з інвалідністю засобами реабілітації. Підготовлені справи на отримувачів пільг та субсидій та передані до Пенсійного Фонду. Передачу справ завершено.

Жук О.В.
За минулий тиждень кількість хворих на ГРВІ зменшилася. Амбулаторно лікуються 6 хворих на Ковід. Протягом тижня   за вакцинацією звернулися 130 осіб. У зв’язку з війною  погіршується психологічний стан населення. Всі медичні працівники проходять навчання щодо надання психологічної допомоги населенню. 

Штогрин О.Т.
В рамках співпраці з Міжнародним Фондом Міграції, отримано не лише генератор,  а і послуги по його влаштуванню. За що велика подяка. В інфекційному відділенні на лікуванні з діагнозом ковід перебувають 6 хворих, серед них - 4 дітей. За тиждень виписані 5 осіб. Хворі поступають важкі. 2 потребували кисневої підтримки. Наразі,  сприятливий час для розповсюдження інфекції, тому  прохання максимально вживати засоби особистого захисту від інфекції.

Геремес М.В.
Збиральна кампанія кукурудзи продовжується. Обмолочено 87% від посівної площі, що становить 41 тис. 530 т. зерна. Загалом зібрано 98% зернових, що становить 147 тис.809 т зерна.  Благдійним фондом «ФАУ» приймаються заявки від аграріїв для посіву  ярих культур на площах від 10 до 500 га.. Заявки приймаються до 10 березня. Грантові програми на отримання безкоштовних мінеральних добрив для територій проведення бойових дій не діють.

Долгих І.Ю.
Управління працює у звичайному режимі, відповідно до умов воєнного стану. Доходів до бюджету за березень   отримано 1,3 млн.грн., що становить 3,2% від плану місяця. Працівникам бюджетних установ виплачений перший аванс.

Щербань А.В.
Дороги в селі прочищені. Проблемних питань наразі не вигикає.

Сокульська О.Ф.
04 березня в місті відкрито простір_дружній_до_жінок_та_дівчат «Вільна». За адресою: м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 23. Ініціатива реалізована в межах гуманітарного реагування Фонду Народонаселення ООН в Україні спільно з ГО «Інноваційні соціальні рішення» за підтримки Українського Гуманітарного Фонду. На базі  професійних навчальних закладів проведено цикл спортивно-патріотичних змагань «Дівчата до перемоги».

Фатун І.М.
Продовжуються роботи по облаштуванню Пунктів незламності. Придбаний потужний зарядний пристрій для «Коворкінгу», облаштовані 4 робочі місця. 07 березня планується відкриття виставки «Весняний капіж».
Оголошений прийом заявок на участь у вакальному конкурсі «Поліська рапсодія» 26.03.2023 відбудеться І етап конкурсу.  Працює мистецька «АРТ-Резиденція».

Сергєйко Н.О.
Заклади освіти працюють у змішаному режимі з дотриманням умов безпеки. За дорученням міського голови втілюються нові форми допомоги військовим. Так викладачами та вихованцями станції «Юних техніків» виготовлені 11 ліхтарів з акамуляторами підвищеної ємності, повербанки підвищеної ємності, прототип сухопутного інженерно-розвідувального робота. Розробляється прототип зарядної станції EcoFlow. Проводиться ремонт радіостанцій, ліхтарів, дронів.   Триває обстеження педагогічних працівників через ПЛР-тестування.  ПЛР-тести зроблені 461 особі. Всі результати тестів негативні.

Трегуб О.В.
Управління працює над поповненням матеріально-технічного резерву. Виконані доручення міського голови по забезпеченню матеріальним ресурсом військових, які перебувають в районі Бахмута.

Нога М.П.
Подяка керівникам та працівникам закладів охорони здоров«я за передані автомобілі та медичні препарати для  фронту. 04 березня 2023 р. в он-лайн режимі відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Володимиром Зеленським поставлено ряд конкретних вимог до органів місцевого самоврядування. Працювати відповідно до умов військового стану і робити все для Перемоги.




ВИРІШИЛИ:

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

	Т.в.о. начальника відділу розвитку агропромислового комплексу (Геремес М.В.) визначитися з місцями для торгівлі сільгосппродукцією на ринку.
	Начальнику фінансового  управління (Долгих І.Ю.) визначитися з фінансовою допомогою військовим, які на даний час перебувають на сході нашої Держави. 



Міський   голова                                                                   Микола НОГА



Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК

