Протокол № 14
апаратної наради при міському голові

 19 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, секретар міської ради, старости старостинських округів,  начальники відділів, управлінь міської ради, керівники підприємств, установ, організацій міста
Усього ___ осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 30 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в умовах карантинних обмежень. Підприємства житлово-комунальної сфери  забезпечують сталу життєдіяльність міста. «Якщо 3 доби всі люди на Землі ходили б  в масках, то вірус можливо було б побороти» – таку думку висловили лікарі інфекціоністи. Необхідно подалі дотримуватися умов карантину. Тиждень пройшов під гаслом прибирання міста. Необхідно продовжувати роботу в цьому напрямку.
Шкарін С.І.
Житлово-комунальні підприємства продовжують виконувати роботи по прибиранню території громади. Триває поточний ремонт асфальтного покриття по вул.. Партизан, вул.. Кутузова та ґрунтових доріг в Садовому мікрорайоні та селі Собич. Проводиться капітальний ремонт житлового фонду, а саме: ремонт  водопровідної та каналізаційної системи в 2-х будинках. Заплановано розпочати ремонт шатрової покрівлі в 2-х будинках та здійснювати вивіз листу з прибудинкових територій.
Штогрин О.Т.
Медики працюють в умовах підвищеної готовності. Ситуація з захворюванням на ковід стабілізувалася, але на високих показниках. В інфекційному відділенні перебувають 57 хворих, у 37 – підтверджений діагноз ковід. Вірус на даний час більш  агресивнішій. За вихідні 2 летальних випадки. Людей, що перебувають на апараті ШВЛ немає. 1 хворий  - в реанімаційному відділенні. Карантинні заходи «червоної зони» дали позитивні результати. Встановлений новий комп’ютерний томограф. Очікується приїзд фахівця для консультування лікарів. Триває оформлення дозвільних документів. Вирішено питання з запасом кисню.
Жук О.В.
На минулому тижні спостерігалося зниження захворюваності на ГРВІ серед дорослих на 16% та на 25% - серед дітей. Спостерігається незначне зниження кількості хворих на ковід, при цьому захворюваність залишається на дуже високому рівні. На амбулаторному лікуванні перебувають 162 особи, серед яких 11 дітей, 1 вагітна жінка, 4 медичних працівника. Отримано однофазну  вакцину CORONA Vak. Щеплення в першу чергу буде проводитися мало мобільним групам населення вдома та особам, які їх обслуговують. Також представникам Поліції, Збройних Сил України, освітянам, задіяним у ЗНО. 
Хаміцевич І.Д.
Спостерігається тенденція до зниження захворюваності на корона вірус, але епідемічний поріг перевищений на 22%. Протягом тижня зафіксовані 165 випадків по місту та 13 випадків по селам, порівняно на позаминулому тижні – 257 хворих по місту і 32 по селам. За вихідні виявлені 113 нових випадків захворювання по місту та 11 по селам. Серед хворих 10 дітей та 6 медичних працівників. Заняття відновлені в 1-4 класах ЗОНЗ. Для виходу Сумської області з «червоної зони» необхідно всім суворо дотримуватися протиепідемічних заходів.
Ворона Т.В.
Тривають перевірки дотримання протиепідемічних заходів. Здійснено 18 перевірок ринків, 82 об’єкта торгівлі продуктами харчування та 182 перевірки банків, непродовольчих магазинів, перукарень, аптек, АЗС. Проведено 156 бесід. Продовжується реєстрація пасік та видача паспортів.
Наймитенко А.М.
Управлінням проведено роботу по нарахуванню допомоги до 9-го травня на суму 3 млн.115 тис.грн., житлових субсидій на суму 16 млн.485 тис.грн., пільг на суму 1 млн.564 тис.грн., учасникам ЧК на суму 35 тис.грн.. На поточному тижні очікується надходження ІІ траншу державних соціальних допомог на суму 1 млн.317 тис.грн..
Волошко Л.О.
Для більшості шкіл громади відновлений навчальний процес для учнів 1-4-х класів. Відповідно до ухваленого рішення, на дистанційному навчанні залишаються ЗОШ №№4,7,11,12,13, НВК №9. В окремих випадках батьки вправі приймати самостійно рішення щодо дистанційного навчання дитини. Випускники 11-х класів звільнені від складання ДПА і за власним бажанням можуть здати у формі ЗНО. Терміни ЗНО залишилися попередніми з 21 травня по 15 червня та з 26 червня по 16  липня.
Гребенюк Д.М.
 З 15 квітня організовано перевезення до садово-городніх масивів «5-й масив» та «Сільгоспхімії». З 20 квітня розпочнуться перевезення до садово-городніх масивів «Маково» та «Мрія». Проводилася робота с перевізниками щодо дотримання карантинних вимог.
Кириєнко Н.О.
«Червона зона» в місті триває. Відповідно до Протоколу №4 Обласної комісії з питань НС висунуті нові вимоги до роботи на доставку ресторанних закладів. Підготовлені необхідні документи щодо виплати з місцевого бюджету коштів на підтримку підприємців. Виплати будуть здійснюватися після отримання від Міністерства цифрової трансформації списків осіб, які отримали державну допомогу.
Голушко О.І.
Бюджет ШМТГ за 4 місяці виконаний на 87,8%, місячний - на 45,9%, річний - на 27,8%. Доопрацьовуються рішення щодо внесення змін до бюджету ШМТГ.  
Доценко А.В.
16 квітня відбулося 2-ге пленарне засідання 3-ї сесії міської ради. Триває робота над доопрацюванням прийнятих рішень.
Ждаміров В.М.
Відділ працює в штатному режимі. Підготовлені матеріали на розгляд міської ради. Вихованці ДЮСШ займаються за індивідуальною програмою. В плавальному басейні триває поточний ремонт. Працівники міського центру «Спорт для всіх» продовжують роботи по ремонту та прибиранню спортивних майданчиків.
Григорєв Є.В.
Управління «ЦНАП» здійснює прийом громадян з урахуванням карантинних обмежень. Завершено облаштування архівної кімнати та кімнати для персоналу. Очікується приїзд фахівців для налагодження системи «електронна черга» та навчання персоналу.
Ревенко О.П.
ТОВ «Проноз» проведено обстеження дамби з метою проведення подальших ремонтних робіт.
Ткаченко О.О.
За повідомленням СБУ, в Сумській області з 16 квітня розпочалися антитерористичні навчання. Багатоетапні тренування триватимуть до кінця травня. До навчання залучені підрозділи СБУ, поліцейські, військові. Розпочатий набор до батальйону Територіальної оборони. Бажаючі можуть звернутися в робочий час до Військомату.


1.ВИРІШИЛИ :

1.1.  Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2  В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Шкаріну С.І.) задіяти всю наявну техніку у прибиранні міста та вивозу сміття та листу з території ШМТГ.
1.3. Заступнику начальника управління освіти (Волошко Л.О.) підготувати пропозиції до Стратегії розвитку ШМТГ по галузі освіти на найближчі 5 років.

Міський   голова                                                                      Микола НОГА

В.о. начальника загального відділу                      Людмила ЗІФТІНА



