Протокол № 7
апаратної наради при міському голові

 22 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, 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 13 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в звичайному режимі. Низькі температури повітря відступили. Були випадки замерзання систем опалення та водозабезпечення. Подяка комунальним службам за оперативну  їх ліквідацію. На даний час розпочата робота по  пропуску паводку.  Одними з основних рис образу шосткинців мають бути креативність та комунікативність, які і стануть основною темою апаратної наради.
Наймитенко А.М.
Управління працює в звичайному режимі. Проводиться робота по нарахуванню 2 етапу виплати  соціальних допомог. Відомості на виплати надані до казначейства. Населенню громади постійно надається інформація про зміни в законодавстві. В мережі Фейсбук розміщено статті про засідання комісії у справах альтернативної служби, про можливість навчання і перевірку знань з  питань охорони праці, про право на 50% знижку на проїзд на різних видах транспорту особам з інвалідністю. Введана в дію загальнодержавна програма «соціальна громада». Змінений принцип організації прийому документів. Замінено локацію прийому документів. 3 особи будуть приймати документи у приміщенні ЦНАПу. Також документи можливо надсилати поштою, або електронною поштою за умови електронного підпису.
Штогрин О.Т.
Завершуються роботи по ремонту приймального відділення невідкладної медичної допомоги. Отримано першу частину комп’ютерного тамографу та меблі, придбані за бюджетні кошти. Налагоджується комунікація лікар-пацієнт. В даному напрямку передбачається ще велика робота. Введений в дію електронний запис на прийом до лікарів, електронна реєстратура. Підсилюється комп’ютерне забезпечення. На даний час в інфекційному відділенні перебувають 19 хворих, 6  - з підтвердженим діагнозом корона вірусної інфекції з середньою важкістю перебігу хвороби. 
Жук О.В.
Спостерігається тенденція до зменшення захворювань на корона вірусну інфекцію. За минулий тиждень на амбулаторну лікуванні перебувало 33 особи, 3 з них – діти. Заклад має власний сайт, сторінку в мережі фейсбук. Щотижня через ЗМІ надається інформація про роботу закладу. Через соціальні мережі лікарі консультують пацієнтів, надаються відповіді на поставлені питання.
Хаміцевич І.Д.
На минулому тижні зареєстровано 27 випадків захворювання на корона вірусну інфекцію. По Сумській області спостерігається зменшення випадків захворювання, натомість на Західній Україні знову спалах хвороби. Інформація про роботу служби розміщується на офіційному сайті та на сторінці в мережі Фейсбук.
Григорєв Є.В.
Налагоджується співпраця з старостами. ЦНАП має свою сторінку в мережі фейсбук, куди можна надати пропозиції щодо роботи управління та залишити коментарі. Всі думки мешканців будуть почуті та взяті до уваги.
Ждаміров  В.М.
Відбувся Чемпіонат України з ковзанярського спорту. Хокейна команда взяла участь у фіналі Чемпіонату Сумської області.
Кириєнко Н.О.
Відбулася зустріч з Німецькими інвесторами, які мають намір реалізувати на території ШМТГ два інвестиційних проекти з альтернативних видів палива. Триває робота з банківські установами щодо кредитування суб’єктів підприємницької діяльності. Під час карантину та лакдауну спілкування, обмін документами з підприємцями відбувається через соціальні мережі. Створені групи з метою реалізації товарів, робіт, послуг.
Дуб О.Г.
Тривають роботи по розчистке снігу. Створена сторінка в мережі Фейсбук, де висвітлюються всі заходи, що проводяться в окрузі.
Ястребов В.Ю.
Виникли проблеми на тепломережі в школі. Учні переведені на дистанційне навчання. Капітальний ремонт запланований після завершення опалювального періоду.
Сергєйко Н.О.
Вчора були проведені зварювальні роботи на тепломережі в школі Воронізького старостинського округу. Сьогодні роботи будуть продовжені. У зв’язку з введенням карантинних заходів на території України навальний процес відбувається  дистанційно через соціальні мережі. Створені групи у вайбері для учасників освітнього процесу, що дозволяє вчасно та ефективно вирішити всі проблемні питання. 6 учнів громади стали  учасниками 4-го етапу усного математичного конкурсу. Управління освіти має власну сторінку в мережі Фейсбук.
Кошик Л.П.
З 2015 року діє сторінка в мережі Фейсбук. Також діє сторінка «Рекрутінг Шосткинської МФСОЦЗ» де розміщується інформація про вакансії, резюме та понад 65 публікацій  щомісяця. Створені профільні групи у вайбері та месенджері.
Сокульська О.Ф.
Проведено соціальне інспектування 4 прийомних родин у Чапліївському старостинському окрузі. Відбулися заходи до Дня закоханих. Вся інформація розміщена в Фейсбуці та мережі Тік-Ток. 
Фатун І.М.
Заклади культури працюють з дотриманням карантинних омежень. Відбулися заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. В бібліотеці по вул.. Миру,3 працює бібліотека інструментів. Перший інструмент, який був взятий у тимчасове користування, повернутий в належному стані своєчасно. Ведеться підготовка заходів, які вдбудуться в 3-х різних локаціях 4 березня з нагоди Жіночого Дня. Запланована зустріч з головою Івотського старостинського округу з метою підготовки заходів з нагоди Івотської трагедії. Проводиться робота в мережі ФІейсбук. Розміщується інформація про переможців різних конкурсів.
Шкарин С.І.

Проводилася робота з чищення доріг та тротуарів. Житлово-комунальними підприємствами проводились роботи по ліквідації наслідків замерзання водопроводів та зливних труб, роботи по теплоізоляції теплових мереж. Створена сторінка в мережі Фейсбук.
Ткаченко О.О.
На поточному тижні заплановано засідання міської комісії з питань ТБ та НС щодо введення в дію заходів по запобіганню виникнення НС у весняний період. Необхідно передбачити ризики весняного паводку на території Шосткинської громади та визначитися з місцями літнього відпочинку населення. Тривалий час тримались складні погодні умови, про що постійно через ЗМІ оповіщувалось населення громади. В соціальній мережі Фейсбук населення активно надає пропозиції, коментарі щодо роботи комунальних служб. Така комунікація з населенням є конструктивною і приносить позитивні результати.



1.ВИРІШИЛИ :

1.1.  Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2  Заступнику міського голови (Могильному В.В.), в.о. заступника міського голови (Шаповал О.В.) організувати навчання працівників Управління «Центр надання адміністративних послуг».
1.3.Головному лікарю КНП «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.) посилити рівень комунікацій з населенням, постійно висвітлювати в соціальних мережах роботу закладу.
1.4. Директору КНП «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Жуку О.В.), завідувачці ШМВ ДУ «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» активізувати роботу в соціальних мережах, підвищити рівень комунікацій.
1.5.  В.о. начальника управління «Центр надання адміністративних послуг у місті Шостка» налагодити внутрішні комунікації між працівниками управління та комунікації з вдвідувачами.
1.6.1. Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) створити комісію у складі в.о. заступника міського голови Ткаченко О.О., директора ТОВ «Прогноз» Белясника В.І., старости Воронізького старостинського округу Ястребова В.Ю., представників ТОВ ШП «Харківенергоремонт» щодо проведення обстеження системи теплопостачання Воронізької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. П.Куліша з метою проведення ремонтних робіт;
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1.6.2. посилити комунікації між педагогічними колективами та населенням, висвітлювати інформацію про конкурентоспроможність навчальних закладів. 
1.7. Начальнику відділу молоді (Сокульській О.Ф.) підготувати пропозиції щодо організації в наступному році конкурсу снігових фігур н Всеукраїнському рівні.
1.8.1. Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) надавати роз’яснення через ЗМІ, соціальні мережі  про створення громадського простору, як основної форми роботи з людьми;
1.8.2. підготувати та розмістити в соціальних мережах інформацію про новини в культурному середовищі  України та інших держав.
1.9. В.о. начальника Управління житлово-комунального господарства (Шкарину С.І.) взяти під особистий контроль роботу міського сайту «Смарт-сіті». 
1.10. Керівникам управлінь, відділів, підприємств, установ, організацій міста привітати жінок зі святом 8-го Березня у своїх трудових колективах. 


Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                              Тамара ЄПИК



