Протокол № 8
апаратної наради при міському голові

 01 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 45 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 17 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто вступає у звичайний режим роботи. Стабілізувалася   температура зовнішнього повітря. Під час низьких температур виникало багато складнощів у роботі комунальних служб. Вчасно вживалися заходи. Особлива подяка теплопостачальним організаціям. Розпочинаються роботи по пропуску поверхневих вод. Темою
Сергєйко Н.О.
Вихованці клубу «Патріот» є справжнім показником мужності і патріотизму. Діти долучилися до челенджу з нагоди 150-ти річчя від Дня народження Лесі Українки та завжди беруть активну участь у різноманітних акціях.
Сокульська О.Ф.
Керівники та вихованці клубу патріот беруть активну участь у загальноміських заходах до Дня міста, Дня Українського козацтва, відпочивають та проводять заходи у наметовому таборі.
Лакоза І.М.
Проведено ряд спортивних та патріотичних заходів. Проведений обласний турнір з кульової стрільби.
Наймитенко А.М.
Управління працює з дотриманням карантинних умов. Житлові субсидії нараховані 15744 особам. Перераховані соціальні виплати 3998 отримувачам на суму 8 млн.214 тис.грн. та пільги 2039 особам на суму 2 млн.131 тис.грн.. До управління протягом тижня надійшло 1086 звернень з різних питань. Своєчасна допомога, підтримка учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій на території інших держав є проявленням  мужності та патріотизму.
Хаміцевич І.Д.
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 усуненню аварійних ситуацій, спричинених перемерзанням труб водопровідно-каналізаційної системи, чистка каналізаційних люків від засмічень, чистка доріг та тротуарів. Проведені роботи по термоізоляції системи теплопостачання в 6 будинках. Проводиться заміна вхідних дверей у під’їздах багатоповерхівок.
Дац Н.І.
Відповідно до Постанови КМУ планується оновлення договорів з НСЗУ на13-15 пакетів послуг. На стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні перебувають 27 хворих, у 14 – підтверджений коронавірус, 2 хворих потребують реанімаційних заходів.
Жук О.В.
Спостерігається ріст захворювання на ГРЗ на 19% серед дітей та на 37% серед дорослого населення. За тиждень зареєстровано ГРЗ у 149 дорослих та 272 дітей. На амбулаторному лікуванні з коронавірусною інфекцією знаходиться 44 особи, серед них 3 дітей. Спостерігається динаміка росту на 33%.Збільшується кількість тестувань. Медичні працівники мужньо надають послуги хворим, часто ризикуючи власним здоров’ям.
Ждаміров В.М.
В місті Суми  завершився Чемпіонат області  з хокею. Команда м.Шостки зайняла І місце. З 26 по 28 лютого на стадіоні «Свема» відбувся турнір з футзалу серед юнаків 2010 року народження у якому брали участь 3 команди з м.Шостки. Перше місце посіла команда ДЮСШ  «Барса».
Григорєв Є.В.
Управління ЦНАП працює за тимчасовим графіком з дотриманням карантинних заходів. За лютий надано 3261 послугу. На стадії завершення ремонт приміщення ЦНАПу у будівлі виконкому. Подано заявку до міжнародної організації ЮЛІД на поставку меблів та техніки.

Захарченко О.Г.
Всі заклади працюють в звичайному режимі: школа, ФАП. Заклади культури готуються до відзначення Дня жінок.
Ткаченко О.О.
Справжнім прикладом мужності є хлопці, які перебувають в зоні АТО. З нагоди річниці від дня загибелі Д. Гриня відвідано місце поховання та територію військової частини. Представники ШМТГ відвідали військовослужбовців в зоні АТО та передали будівельні матеріали, продукти харчування, подарунки для жінок.


1.ВИРІШИЛИ :

1.1.  Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2  В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Шкарину С.І.)  організувати  роботи по розчистці  тротуарів   ШМТГ.
1.3. Раднику міського голови (Сиваєвій Н.О.), секретарю міської ради (Пилипейко А.М.) звернутися до Міністерства охорони здоров’я з пропозицією відкриття на базі інфекційного відділення КНП «Шосткинська  дитяча лікарня» , відділення для лікування хворих на ковід.
1.4. В.о. начальника Управління «ЦНАП» прискорити роботу по введення в експлуатацію та початку роботи ЦНАПу у будівлі міськвиконкому.

Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                              Тамара ЄПИК



