Протокол № 5
апаратної наради при міському голові

 08 лютого  2021 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 42 особи (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 15 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в умовах низьких температур зовнішнього повітря. Особлива увага до підприємств тепло-водозабезпечення та водовідведення. Триває робота по розробці стратегічного бачення розвитку Шосткинської територіальної громади.
Гребенюк Д.М.
На минулому тижні відбулася зустріч з експертами щодо стратегічного бачення розвитку Шосткинської територіальної громади. Головна ідея та ціль стратегічного бачення-людина, як головна цінність. Проводиться робота з старостами старостинських округів у даному напрямку. На сесії міської ради прийнято план соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 рік.
Мазур О.С.
Кількість хворих на ГРЗ серед дорослого населення залишається на рівні позаминулого тижня, натомість на минулому тижні збільшилась на 30% кількість звернень до педіатрів. За тиждень зареєстровано 7 випадків ГРВ та 4 випадки  коронавірусної інфекції серед дітей На амбулаторному лікуванні перебувають 57 хворих на ковід, що на 35% менше ніж на позаминулому тижні. 
Сергєйко Н.О.
Заклади освіти продовжують працювати в умовах карантину. Навчання проводиться в очно-заочній формі. Батьки,  у зв’язку з низьким температурним режимом, за бажанням, можуть залишити дітей вдома на дистанційному навчанні. Всі керівники закладів перевірили температурний режим, який відповідає санітарним нормам. В  класах, де температура нижче 18оС будуть вмикатися обігрівачі та підвищуватися температура теплоносія на вводах.
Наймитенко А.М.
Управління ПСЗН працює в звичайному режимі. Відкриті три пункти обігріву з усім необхідним. Триває робота зі старостами старостинських округів щодо нарахувань пільг та субсидій, твердого палива.
Кошик Л.П.
На обліку перебуває 1816 безробітних. 1200 осіб отримують допомогу по безробіттю. На даний час 68 вакансій, 10-водії у військову частину 3022, 8 – мережа АТБ-маркет, Поліція. Заплановано навчання 50 осіб з техніки безпеки. 15 безробітних беруть участь у громадських роботах.
Пилипейко А.М.
6 лютого відбувся Чемпіонат області з шор-треку. Дзюдоїсти провели сумісне тренування в Кролевці. 7 лютого відбувся чемпіонат області з ковзанярського спорту на стадіоні «Свема». На поточному тижні відкритий чемпіонат міста з ковзанярського спорту. В приміщенні ДЮСШ «Барса» температура близько 20оС. Команди готують до чемпіонату України з ковзанярського спорту. Тренування з ковзанів, шор треку, лижних гонок відбуваються на свіжому повітрі.
Наймитенко А.М.
У зв’язку з підвищенням тарифів на газ та електричну енергію проводиться робота по перерахунку субсидії та пільг. Субсидію нараховано 16 тис.100 особам майже на 28 млн.грн., що на 3 млн. більше порівняно з минулим місяцем. З 1млн.257 тис. до 1млн.357 тис. зросли нарахування по пільгам.
Могильний В.В.
Управління ЦНАП працює у звичайному режимі. Прийом громадян здійснюється відповідно графіка. Найближчим часом планується завершення ремонтних робіт в приміщенні виконкому. 
Фатун І.М.
Заклади культури працюють з дотриманням умов карантину. Триває виставка робіт А.Філон -–викладача школи мистецтв. Вихованці художнього відділення беруть участь у різноманітних конкурсах і дуже радіють здобуттям. З метою надання допомоги хворому  А.Філон продала власну картину. Адміністрація закладу готова  до нових форм спілкування з жителями громади.
Ревенко О.П.
В с. Маково тривають роботи по відновленню водопостачання.
Шкарин С.І.
Підприємствами виконувалися роботи по зимовому утриманню доріг та тротуарів, у тому числі і на території старостинських округів. Очікується погіршення погодних умов у виді снігопадів. Служби попереджені про готовність. 
Шиман І.Ю.
У зв’язку з об’єднанням територіального громади відбулося переформатування програми. З 01 по 05 лютого відбулося періодичне поновлення списків виборців. Всі відомості, в тому числі і старостами старостинських округів, були подані своєчасно.
Ворона Т.В.
У зв’язку з низькими температурами повітря необхідно обмежувати час перебування дітей на свіжому повітрі. За минулий тиждень здійснені 35 перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання карантинних заходів. Складені 6 протоколів та 1 припис порушникам.
Штогрин О.Т.
Заклади охорони здоров’я працюють у підвищеній готовності, у зв’язку з низькими температурами повітря. Встановлено цілодобове чергування господарських служб. Хворих з переохолодженням та обмороженнями не поступало. Протягом січні з інфекційного відділення виписано 87 хворих. На даний час у відділенні перебуває 27 хворих, з яких 16 – з коронавірусною інфекцією. 1 хворий перебуває на апараті ШВЛ. Визначений обсяг робіт по ремонту покрівлі інфекційного відділення. Роботи будуть розпочаті при сприятливих погодних умовах. До 15.02.2021 планується завершення ремонту кабінету для установлення апарату комп’ютерної томографії.
Ткаченко О.О.
За дорученням міського голови продовжується робота по роздачі гарячих обідів для громадян, що опинилися в складних життєвих умовах. Заплановані перевірки дотримання правил пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери. Через ЗМІ надаються повідомлення про погіршення погодних умов. Триває співпраця зі старостами старостинських округів.



1.ВИРІШИЛИ :

1.1.  Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2       Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.), старостам старостинських округів посилити роботу з одинокими людьми похилого віку.
1.3  В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Шкарину С.І.) 
1.3.1.проінспектувати власників крамниць та інших об’єктів щодо зимового утримання прилеглих територій;
1.3.2. у зв’язку з очікуємим погіршенням погодних умов організувати цілодобове чергування комунальних служб.

Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                              Тамара ЄПИК



