Протокол № 2
апаратної наради при міському голові

 18 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 40 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 14 запитань.
Порядок денний:
         1. Про роботу суб»єктів господарювання в умовах лакдауну.
         ДОПОВІДАЧ –        начальник відділу торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради    (Кириєнко Н.О.)
           2. Різне
СЛУХАЛИ:   
          Кириєнку Н.О. – текст доповіді додається до протоколу.
ВИСТУПИЛИ: 
Нога М.П. – міський голова
ВИРІШИЛИ: інформацію про роботу суб»єктів господарювання в умовах лакдауну взяти до відома.

СЛУХАЛИ:   
Сергєйко Н.О.
заклади освіти та позашкільної освіти продовжують працювати в умовах карантину. Запроваджено дистанційне навчання. Розпочато реєстрацію на пробне ЗНО. Цього річ учасники отримують зошити із завданнями та зможуть самостійно вдома їх заповнити. Пробне ЗНО триватиме до 05 березня. ЗНО з усіх предметів відбудеться з 21 травня по 15 червня 2021 року. Розпочато челендж для учасників освітнього процесу щодо стратегічного бачення розвитку позитивного іміджу освіти Шосткинської громади.
  Штогрин О.Т.
Лікувальні заклади працюють в складних умовах. Створені пункти обігріву для безхатченків. Осіб з переохолодженнями та обмороженнями не поступало. Кількість хворих на коронавірус зростає. На стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні перебувають 28 осіб. На минулому тижні 1 хвора померла, 1 – тривалий час перебуває на апараті ШВЛ. Додатково придбані 3 кріогенні циліндри. Продовжується робота щодо установки кисневої станції.
Жук О.В.
Після Новорічних та Різдвяних свят відвідування амбулаторій збільшилося на 50%. На минулому тижні зареєстровано 236 випадків захворювання на ГРВІ, що на 21% більше ніж на попередньому. На амбулаторному лікуванні перебувають 173 особи з діагнозом коронавірус. За тиждень ПЛР тести взято у 206 осіб. 
Ворона Т.В.
Управління працює в умовах лакдауну. Наказом МОЗ 1788 від 04.08.2020р, який зареєстрований в Міністерстві юстиції 16.12.2020 р.,  затверджені уніфіковані форми актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду контролю)щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (водопостачання, загальна середня освіта, оздоровчі дитячі, дошкільні дитячі заклади,  заклади індустрії краси, промисловість, РТО).
Ситуація з розповсюдження високопатогенного грипу птиці в країнах Западної Європи та в Україні . Дотримання заходів біобезпеки в господарствах є дієвим запобіжним заходом при розповсюдженні пташиного грипу. 

Наймитенко А.М.
Управління працює в умовах карантину. Працюють 3 пункти обігріву. З 01 січня 2021 року проводиться робота в старостинських округах щодо прийому документів старостами на різні види соціальних допомог   та тверде паливо. Жителям сіл не потрібно приїздити до управління.. Наразі отримали монетизацію субсидій  близько 16 тис.200  осіб на суму 25 млн.680 тис.грн. та 3 тис.500 осіб отримали соціальну допомогу на суму 7 млн. 585 тис.грн.. триває співпраця з РДА. 
Ткаченко О.О.
У зв’язку з введенням на території України лакдауну, гаряче харчування для людей, які опинилися в СЖУ тимчасово призупинено. Працюють 17 пунктів обігріву на території міста та 23 пункти в старостинських округах.
Єфремов В.В.
Триває робота над проєктом реконструкції автобусної зупинки на території Воронізького старостинського округу.
Доценко А.В.
Чергове засідання міської ради заплановано на 5 лютого 2021 року. До кінця поточного тижня приймаються проєкти рішень.
Шкарін С.І.
На минулому тижні в зв’язку значним погіршенням погодних умов  підприємствами житлово комунального господарства, підрядними організаціями, виконувались роботи по зимовому утриманню шляхів та тротуарів міста та старостинських округів, до цих робіт було задіяно 27 одиниць техніки. Також виконувались роботи по чищенню та прибиранню території міста. Підприємствами що обслуговують житловий фонд  оперативно усувались пориви на  внутрішньо-будинкових  теплових та водопровідно - каналізаційних мережах.    На даний час не ліквідовані 2 аварійні ситуації з перемерзанням опалювальної системи у житлових багатоповерхових будинках. Роботи продовжуються.
Фатун І.М.
Заклади працюють з урахуванням карантинних обмежень, без відвідувачів. Робота висвітлюється у ЗМІ та у Фейсбуці. У ЦКіД, Воронізькому філіалі та в центральній бібліотеці створені Пункти обігріву з гарячим чаєм. Розпочато підготовку до мітингу-реквієм до річниці виводу військ з Афганістану.
Ястребов В.Ю.
Заклади торгівлі працюють в умовах лакдауну. Здійснюється щоденно прийом громадян. Котельна працює в звичайному режимі. Нарікань немає.

1.ВИРІШИЛИ :

1.1.  Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2.   Начальнику відділу торгівлі та підтримки підприємництва (Кириєнко Н.О.) провести роботу з підприємцями щодо оновлення асортименту та цін на товари на електронній платформі.
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1.3. Головному лікарю  комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня (Штогрину О.Т.)  вживати заходи заохочення медичних працівників.
1.4. В.о. заступника міського голови – начальнику управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ткаченко О.О.) організувати нараду з відповідними службами щодо відновлення під час низьких температур гарячих обідів для людей, які опинилися в СЖУ.
1.5.Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) організувати проведення культурних заходів на територіях старостинських округів.


Міський   голова                                                                      Микола НОГА
Начальник загального відділу                                              Тамара ЄПИК



