Протокол № 4
апаратної наради при міському голові

 01 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 40 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 9 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Кириєнко Н.О.
25 січня закінчився локдаун. Підприємства працюють в звичайному режимі з дотриманням умов  адаптаційного карантину. Здійснюється уточнення дислокації підприємств торгівлі, закладів побутового обслуговування, громадського харчування. Планується проведення наради щодо розширення складу ради підприємців з урахуванням території приєднаних громад.
Штогрин О.Т.
Введення лакдауну на території України дійсно вплинуло на покращення ситуації з коронавірусом. Кількість захворювань стабілізувалася, але залишається необхідність дотримання заходів безпеки. На даний час на стаіонарному лікуванні в інфекційному відділенні перебуває 29 хворих, 14- з коронавірусною інфекцією, один пацієнт підключений до апарату ШВЛ. Останнім часом спостерігаються випадки, коли хворі відмовляються від госпіталізації. Звернення до жителів громади не нехтувати власним здоров’ям. У лікарні створені всі необхідні умови для лікування хворих на ковід. На завершальному етапі роботи по ремонту приймального відділення.
Жук О.В.
На минулому тижні збільшилась кількість звернень до педіатрів. Спостерігається зменшення  хворих на ковід. На амбулаторному лікуванні перебувають 89 хворих. Отримано додатково 1750 експрес-тестів на ковід. Отриманий повний комплекс вакцин для вакцинації населення.
Сергєйко Н.О.
Розпочато реєстрацію на ЗНО, яка триватиме до 5 березня. Але порада випускникам та майбутнім абітурієнтам зареєструватися до 19 лютого, а потім вносити корективи. Реєстрація проходитиме в навчальних закладах та Шосткинському інституті СумДУ, де можно отримати консультацію. Випускники мають обрати для складання ЗНО 5 предметів,  серед яких обов’язковими є українська мова та література, математика. При виборі предметів необхідно зробити правильний підхід та звернути особливу увагу на  такі науки, як  математика, Фізика, хімія. Заклади освіти та позашкільної освіти працюють  в 
Тугай Н.О.
Сьогодні о 19.00 годині запланована он-лайн конференція для випускників 2021 року з питань змін вступної кампанії та складання ЗНО.
Кошик Л.П.
У зв’язку з закінченням локдауну Шосткинська МРФ відновила проведення масових заходів. На минулому тижні проведено: міні-ярмарок вакансій для продавців непродовольчих товарів, семінар для роботодавців та 6 семінарів для безробітних з дотриманням санітарно-епідеміологічних норм. З 1 лютого починають роботу 10 безробітних на громадських роботах на КП «Шостка-Зеленбуд». З 1 лютого починається робота по перевірці цільового використання коштів підприємствами, установами, організаціями, які отримали одноразову матеріальну допомогу на період локдауну. (30 юридичних осіб Шосткинської ОТГ на 639 працівників). Найбільшу кількість вакансій потребуть : Шосткинське районне управління поліції, Управління поліції охорони в Сумській області, Новгород-Сіверський мол завод та інш. підприємства.

Хаміцевич І.Д.
В січні місяці зафіксована низька інтенсивність захворювань – 200 випадків на тиждень. Нових випадків -59, на попередньому тижні – 74. За січень зафіксовано 305 нових випадків, 1868 – за весь період. На даний час 195 активних осередків, 250-контактні особи.

Сокульська О.Ф.
Шосткинський плавальний басейн – один з найкращих на півночі Сумської області. Зранку всі доріжки зайняті відвідувачами. Температура води 27оС, температура повітря – 24оС. Ведеться підготовка до турніру пам’яті І.Привалова.
Пилипейко А.М.
Сесія міської ради запланована на 5 лютого. Засідання постійних депутатських комісій відбудеться 3 лютого о 09.00 та о 13.00 годині.
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.
Ждаміров В.М.
Тривають змагання з міні-футболу, Чемпіонат міста з шор-треку.
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.   Старостам старостинських округів підготувати пропозиції щодо вільних земельних ділянок та житлових будинків на території старостинських округів, які можуть бути надані громадянам, які повернулися на Україну з інших країн і виявили бажання жити та працювати на території Шосткинської міської територіальної громади.
1.3.  Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.) проінформувати міського голову про хід робіт о проєктуванню кисневої станції.

Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                              Тамара ЄПИК



