Протокол № 13
апаратної наради при міському голові

 12 квітня  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 46 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 22 запитання.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто продовжує працювати в умовах карантинних обмежень. Підприємства, організації, житлово-комунальні підприємства  працювали по прибиранню території міста. В рамках реалізації проєкту «Зелена планета» відбулися заходи по висадженню дерев та чагарників. Подяка всім хто прийняв участь у заходах. У 32 мікрорайоні в роботах по озелененню допомагали жителі будинку.
Гребенюк Д.М.
Проводиться робота щодо організації пасажирських перевезень до садово-городніх масивів. За січень поточного року темпи росту реалізації продукції склали 11,8%.
Кириєнко Н.О.
Президент України підписав закон про підтримку  бізнесу у період дії карантинних заходів. Для отримання коштів,  підприємці мають надати документи для опрацювання через портал «Дія», вказавши у заяві рахунки в банках.
Штогрин О.Т.
 Працівники медичних закладів продовжують працювати в напруженому режиму. Кількість хворих залишається на рівні з минулим тижнем. В інфекційному відділенні перебуває 74 особи, у 54 – підтверджений діагноз коронавірус, 1 особа  - на апараті ШВЛ. Новий штамп вірусу більше агресивний. За вихідні дні 3 летальні випадки.   Машина знаходиться в Ахтирці для отримання кисню. Розхід кисню на добу -  100-120 балонів.
Жук О.В.
За минулий тиждень на 11% зменшилася кількість хворих на ГРВІ серед дорослого населення та на 17% - серед дітей. Ситуація з захворюванням на коронавірус залишається напруженою. За минулий тиждень діагноз підтверджений у 403 осіб. В п’ятницю 182 матеріали відправлені на ПЛР-дослідження. Загалом протягом минулого тижня ПЛР дослідження взято у 326 осіб. Провакціновані 60 осіб за тиждень. На даний час на експертизі перебуває проєкт щодо реконструкції та заміни вікон у амбулаторному відділенні №2.
Пурис О.О.
Посилені заходи карантинного режиму. Кількість хворих на ГРВІ знижується, при цьому зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Зросла кількість людей, що перебувають на самоізоляції. 
Ворона Т.В.
Проведені 265 перевірок (перевірені ринки, перукарні, аптеки, продуктові магазини). Складені 6 протоколів про порушення карантинних вимог «червоної зони».
Хаміцевич І.Д.
На першому тижні квітня хвиля захворюваності на коронавірус зросла до 317 осіб проти 271 особи. Протягом вихідних зареєстровано 106 нових випадків. На даний час виявлені 600 активних осередків. 2 тис. осіб перебувають на самоізоляції.
Кошик Л.П.
Центр працює в телефонному режимі. отримати статус безробітного можливо через додаток «Дія». На обліку перебуває 1650 безробітних. Працевлаштовані 102 особи, 15 – беруть участь у громадських роботах, 4 – навчаються у центрі професійної освіти. допомогу отримують 1080 безробітних. На даний час заявлено 55 вакансій.
Сокульська О.Ф.
Проведено соціальне інспектування 3-х родин у Миронівському  старостинському окрузі. Надано 4 проекти від ІГС  до міського конкурсу проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2021 році. Цьогоріч фестиваль «Студентська весна» відбудеться в он-лайн режимі. З 1 по 31 березня 2021 року у місті Хмельницький відбувся в Всеукраїнський фестиваль – конкурс мистецтв «Пісня над Бугом». Взяли участь Народний вокальний ансамбль «Сузір’я» Шосткинського інституту СумДУ та Фахового коледжу імені Івана Кожедуба (керівник – Ірина Соколова) та посіли почесне друге місце.
Наймитенко А.М.
Виплачений 1й транш державної соціальної допомоги  4317 особам на суму 9 млн.353 тис.грн.. 2-й транш отримають 612 осіб на суму. ведеться підготовка до відзначення 35-ї річниці Чорнобильської трагедії та Дня охорони праці. забезпечені технічними засобами особи з інвалідністю, учасники АТО. На даний час не отримані кошти на монетизацію субсидії. Взято участь у загальноміському заході «Толока». 
Голушко О.І.
Працівники управління взяли участь у озелененні міста. Виплачений аванс працівникам бюджетної сфери. Готуються проєкти рішень міської ради, квартальний звіт.
Григорєв Є.В.
Управління працює з дотриманням карантинних обмежень. 10 квітня фахівцями встановлено  техніку та її наладку.
Єфремов В.В.
Проводиться робота по розробленню проєктів реконструкції зупинок старостинських округів.
Ждаміров  В.М.
Тренування вихованці ДЮСШ «Барса» відбуваються на свіжому повітрі. МЦФКС «Спорт для всіх» проводять прибирання територій та ремонт спортивних майданчиків. У плавальному басейні триває косметичний ремонт.
Стрюк Н.І.
Взято участь у «Толоці». Триває робота по вирішенню питань життєзабезпечення громадян старостинського округу.
 Пластун С.М.
Питання щодо поховання жителів округу в несанкціонованому місці знаходиться під контролем.
Сергєйко Н.О. 
10 квітня працівники закладів освіти взяли участь у озелененні міста. Відбулося пробне ЗНО на пунктах тестування  коледжу та ЗОШ №7  з дотриманням карантинних умов. В ЗНО взяли участь 378 випускників, що склало 96% від загальної кількості. Всі учні, які здавали ЗНО з одного предмету мають змогу завантажити електронні зошити з інших предметів. Подяка організаторам та учасникам ЗНО за якісне проведення. ДНЗ №№1.2,29 продовжують працювати дистанційно. почали працювати ДНЗ №№3,7 та НВК № 6,9. Учні ЗОНЗ працюють в дистанційному режимі.
Шкарин С.І.
На минулому тижні за участю підприємств, установ, організацій міста проводилося прибирання території міста та старостинських округів. Взято участь у екологічній акції «Зелена планета». Висаджені 800 дерев та чагарників. Проведено ремонт житлового фонду (ремонт водопровідної системи, термоізоляція теплостачальної системи, ремонт козирків над під’їздами). Ведеться підготовка до ямкового ремонту асфальтного покриття.


ВИРІШИЛИ :

    1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
         1.2 Головному лікарю КНП «ЦРЛ» (Штогрину О.Т.) створити необхідний запас кисню.
        1.3. Начальнику Шосткинського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області	(Вороні Т.В.) під час здійснення перевірок проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання протикарантинних заходів.
	1.4. Завідувачу сектору внутрішньої політики (Волинець Т.В.) створити на сайті ШМР розділ для розміщення інформації про роботу старост старостинських округів.
        1.5. В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Шкарину С.І.) здійснювати  полив саджанців.
	
Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                              Тамара ЄПИК



