Протокол № 10
апаратної наради при міському голові

 22 березня  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 41 особа (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 20 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Жук О.В.
Вдвічі збільшилась кількість звернень до лікарів з діагнозом ГРЗ. В п’ятницю зареєстровано 120 звернень, взято 175 ПЛР-тестів. Всього на минулому тижні протестовані 299 осіб. Отримано додатково 1825 тестів. Триває вакцинація в організованих трудових колективах медичних та педагогічних колективів, працівників культури, спорту, місцевого самоврядування, військових.
Хаміцевич І.Д.
Вперше за рік кількість захворювань на ГРЗ пе
Григорєв Є.В.
В рамках співробітництва з проєктом «Юлід з Европою» найближчим часом очікується поставка для нового приміщення ЦНАПу меблів, техніки та системи електронної черги.
Доценко А.В.
26 березня 2021 року планується проведення пленарного  засідання ІІI сесії   Шосткинської міської ради VІІІ скликання
На даний час отримані 20 проєктів рішень. Останній термін подачі проєктів  - 17 березня.
Ждаміров В.М.
Відбувся Чемпіонат України з хокею на траві серед юнаків 2007-08 р.н. Команда міста Шостки виборола 2 місце. В спортивному комплексі «Імпульс» стартував Всеукраїнський турнір з гандболу серед спортсменів 2007-2008 років народження на призи голови Шосткинської громади Ноги М.П.. В змаганнях візьмуть участь 12 команд. Відбувся 4 турнір Чемпіонату України з футзалу. Команда міста Шостки посіла почесне 3 місце.
Наймитенко А.М.
Прикладом мужніх людей для  працівників служби є жінка яка виконувала свій інтернаціональний обов’язок на території інших держав.  Коронавірусна інфекція не відступає. На минулому тижні зареєстровані 41 випадок захворювання, що більше ніж на 2-х попередніх. Під підозрою перебувають 152 особи. Всього на сьогоднішній день 103 активних хворих. За вихідні дні отримані ще 31 позитивний результат аналізів. Всього з початку епідемії по місту зареєстрований 2001 хворий. Місто працює з дотриманням умов жовтої карантинної зони.
Шкарин С.І.
Проводились роботи по утриманню доріг та тротуарів, прибиранню сміття. Виконувалися роботи по ремонту та ізоляції водопровідно-каналізаційних мереж. Проведено ремонт каналізаційної системи у 5 будинках, капітальний ремонт – в 2-х будинках, замінені 5 вхідних дверей, відремонтована шатрова покрівля в будинку по вул. Горького,4.
Сергєйко Н.О.
Заклади освіти працюють з дотриманням протиепідемічних заходів. На коронавірус хворіють як учні так і педагоги. У зв’язку із захворюванням серед педагогічного складу учні 5-11 класів ЗОШ №11 та ЗОШ №7 переведені на дистанційне навчання. Після проведення обговорень, вирішено весняні канікули розпочати з 05 квітня по 11 квітня.
Кириєнко Н.О.
Поздоровлення з всесвітнім Днем споживача та побажання вдалих покупок. На базі Коворкінгу 12 березня відбулася зустріч  громадської організації Спільнота ділових жінок». 
Дуб О.Г.
Робота на окрузі триває в звичайному режимі. Хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано.
Ткаченко О.О.
Безумовне виконання всіх законодавчих актів населенням та керівниками підприємств, установ, організацій міста зможуть зменшити кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Прохання всім ознайомитися з Постановою КМУ від 17.02.2021 № 104, яка надає роз’яснення дій в умовах помаранчевої карантинної зони. На виконання рішення комісії ТБ та НС на поточному тижні планується  перевірка гідравлічних споруд.

Наймитенко А.М.
З 10 березня 2021 року вступила в дію Обласна програма пільгового перевезення пасажирів. З перевізниками укладаються договори, згідно списків, наданих ОДА. В зверненнях громадяни стали порушувати питання зменшення розміру субсидії за лютий місяць. Такі перерахування пільг та субсидій відбулися у зв’язку зі зменшенням з січня 2021 року ціни на газ.

1.ВИРІШИЛИ :
    1.1.   Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
         1.2 Директору комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Жуку О.В.) надати списки потреби у вакцині з метою звернення до ОДА щодо збільшення кількості доз.
	1.3. В.о. начальника управління «Центр надання адміністративних послуг у місті Шостка» (Григорєву Є.В.) прискорити процес поставки для нового приміщення ЦНАПу меблів, техніки та системи електронної черги.
	1.4. В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Шкарину С.І.) прискорити проведення тендерних процедур на проведення ремонту доріг на території Шосткинської ОТГ.
	1.5. Старості Івотського старостинського округу (Дубу О.Г.) надати пропозиції щодо проведення робіт по зовнішньому освітленню центральної дороги села Івот.
         1.6. В.о. заступника міського голови, начальник управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ткаченко О.О.) організувати засідання міської комісії ТБ та НС за участю міського голови щодо виконання вимог помаранчевої карантинної зони.
Міський   голова                                                                      Микола НОГА
Начальник загального відділу                                              Тамара ЄПИК



