Протокол № 1
апаратної наради при міському голові

 11 січня  2020 року                                                                    м.Шостка
        
 Нараду проводив:  міський голова  Нога М.П.
         На апаратну нараду в режимі відео зв’язку при міському голові запрошені:  заступники міського голови, керуючий справами виконкому, секретар міської ради, старости старостинських округів,  начальники відділів, управлінь міської ради, керівники підприємств, установ, організацій міста
Усього 39 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 23 запитання.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
          Штогрин О.Т.
Лікувальні заклади під час Новорічних та Різдвяних свят працювали в звичайному режимі. Незважаючи на зменшення загальної кількості хворих, пандемія не відступає. Збільшується число хворих з тяжким перебігом хвороби. В стаціонарному інфекційному відділенні перебуває 37 хворих. У 22  - підтверджений коронавірус. 3 хворих на кісневій підтримці, 1- на апараті ШВЛ. Всі ліжка у ЛОР відділенні підключені до кисневих апаратів. 
Хаміцевич І.Д. 
На ранок 11 січня кількість хворих на ковід склала 1674 особи. 277 – активні осередки. Необхідно дотримуватися умов лакдауну, який введений в Україні з 8 січня.
Жук О.В.
Протягом свят зменшилася кількість звернень до амбулаторій. З діагнозом ГВРЗ звернулися 195 осіб. 185 направлено на  ПЛР дослідження. На кінець тижня ковід підтверджений у 136 осіб. За вихідні дні додалися 52 особи. 8 хворих серед медичного персоналу.  Необхідно дотримуватися проти епідеміологічних заходів.
Наймитенко А.М.
Управління працює в умовах карантину. Проводиться робота в старостинських округах щодо прийому документів на різні види соціальних виплат та тверде паливо. Триває робота щодо пільгової категорії населення. Наразі нараховується близько 2 тис.200 таких осіб. 
Ждаміров В.М.
Проводяться тренування зі стрибків на акробатичній доріжці в СК «Свема». 12.01.2021 року команда з м.Шостки візьме участь у Чемпіонаті України з футзалу серед юнаків у м. Черкаси. Проведено переговори з керівником ДЮСШ Барса щодо надання дозволу на тренування конькобіжців на свіжому повітрі з метою підготовки до Чемпіонату України.
Сергєйко Н.О.
З 11 по 24  січня навчальний процес відбуватиметься в дистанційному режимі. Дошкільні заклади працюють в звичайному режимі. Розпочато ІІ Регіональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року», який цього року проводиться дистанційно. В конкурсі візьмуть участь 3 педагоги ШМТГ з математики, української мови та трудового навчання.
Шкарін С.І.
Продовжуються роботи по зимовому утриманню доріг та тротуарів, прибиранню міста, поточного ремонту житлового фонду.
Сокульська О.Ф.
Молодь брала участь с он-лайн привітаннях. Студенти Шосткинського вищого професійного училища та медичного училища брали участь у конкурсі «Святковий колейдоскоп».
Фатун І.М.
Відбулося он-лайн привітання жителів Шосткинської громади в Новорічну ніч. Працівники культури організовували привітання жителів ШМТГ через соціальні мережі.

1.ВИРІШИЛИ :

1.1.  Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2.      Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.), начальнику відділу молоді (Сокульській О.Ф.)  спільно з дитячою дорадчою радою при міському голові проаналізувати участь дітей та молоді в соціальній мережі тік-ток.
1.3.Головному лікарю  комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня (Штогрину О.Т.)  продовжити роботу по забезпеченню киснем відділень для хворих на коронавірус.
Міський   голова                                                                      Микола НОГА
Начальник загального відділу                                              Тамара ЄПИК



