Протокол № 12
апаратної наради при міському голові

 05 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 39 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 24 запитання.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто продовжує працювати в умовах карантинних обмежень. Підприємства працюють по прибиранню території міста. Частина працівників відділів, управлінь та структурних підрозділів міської ради переведені на дистанційну роботу та задіяні у прибиранні закріплених територій. 
Єфремов В.В.
Відділ залучився до Порталу державної електронної системи у сфері будівництва. Подаються статистичні дані про надані послуги, містобудівні умови та обмеження. Проведено консультацію з архітектором Гайдамакою А.В. щодо реконструкції площі Свободи. Відвідано Гамаліївську територіальну громаду з метою реконструкції території монастиря та криниці. Триває робота над проектуванням малих архітектурних форм та споруд. Проводиться аналіз документації інституту містобудування по плануванню території Шостинської міської громади.
Гребенюк Д.М.
На електронній Платформі розміщено Положення про параметри бюджету участі. проведені перевірки щодо дотримання масочного режиму у громадському транспорті.
Кириєнко Н.О.
Проводяться перевірки щодо дотримання карантинних заходів закладами торгівлі та побутового обслуговування населення. На виконання ЗУ «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" підготовлений проєкт рішення міської ради.
Ждаміров В.М.
Вихованці ДЮСШ «Барса» проводять тренування на свіжому повітрі.  Працівники закладу «Спорт для всіх» проводять прибирання територій спортивних майданчиків. На стадіоні «Свема» тривають ремонтні роботи у відділенні лижної підготовки.
Григорєв Є.В.
Управління працює з дотриманням карантинних обмежень. Для нового приміщення отримано всю необхідну техніку. Протягом тижня планується її налагодження.
Голушко О.І.
Бюджет за І квартал 2021 року виконаний на 100,3%, що на 7,8% більше ніж за відповідний період минулого року.
Наймитенко А.М.
УПСЗН Підключається до Програмного комплексу інтегрованої інформаційної системи «Соціальна громада». З травня відділ субсидій розпочне роботу в Програмі «Житлові субсидії».  Відповідно до ЗУ «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» виявлені порушення відповідно до 200 осіб. 31 березня у працювала виїзна медико-технічна бригада Сумського цеху Полтавського КЕПОП з питання забезпечення протезно-ортопедичними виробами. Прийнято 10 осіб, у тому числі 1 особу, яка потребує протезування. Територіальним центром проведено роботу по виявленню осіб, які опинилися в СЖУ. Виявлено 15 таких осіб.
 Кошик Л.П.
З 05.04. 2021 у зв’язку з карантином, призупиняється відвідування зареєстрованими безробітними центру зайнятості з 05.04.2021 до 18.04.2021 року. Обслуговування зареєстрованих  безробітних буде здійснюватися в телефонному режимі та засобами електронної комунікації. Для постановки на облік необхідно зареєструватися через портал «Дія».

Сергєйко Н.О. 
Заклади освіти працюють в суворих умовах карантинних обмежень.  Учні 5- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів знаходяться  на дистанційному навчанні. У зв’язку з захворюваннями COVID-19: припинено роботу: ДНЗ№1, 2,29 частково ДНЗ № 3, 4, 9(одна група). Серед молодших класів  дистанційно навчаються учні:  школи-ліцей – 4-Б клас, ШНВК ЗОШ І-ІІІ ст.№6-ДНЗ  (хвора вихователь), ЗОШ №1 – 4-Б клас. Учні 1-11 класів вийшли на весняні канікули. Розпочала роботу атестаційна комісія. Атестація педагогічних працівників буде здійснюватися дистанційно в он-лайн режимі.
Штогрин О.Т.
Медична галузь працює в напруженому графіку. Отримано 160 
160 позитивний результатів аналізів на коронавірус. В інфекційному відділенні перебуває 75 хворих, у 55 – підтверджений коронавірус. За вихідні дні померли 2 
особи, за тиждень -7 осіб. 3 хворих підключені до апарату
 ШВЛ. Вірус дуже агресивний. В дитячій лікарні 
інфекційне відділення приймає хворих на коронавірус 
дітей з 01 квітня. На даний час на лікуванні перебуває 10 
дітей, у 2 – підтверджений коронавірус. Максимально 
обмежене відвідування хворих, що перебувають на ста-
ціонарному лікуванні в ЦРЛ. 12 квітня планується підпи
сання пакету послуг з НСЗУ, після чого буде розміщено
інформацію в ЗМІ.

Жук О.В.
345 осіб  дорослого населення та 277 дітей хворіють на ГРЗ. Протягом тижня зроблено 367 ПЛР досліджень та 61 дослідження, методом ІФА.
На минулому тижні про вакциновані 90 осіб. Всього отримали вакцину 500 осіб. 

Хаміцевич І.Д.
Ситуація із захворюванням на коронавірусну інфекцію ускладняється. За березень зафіксовані 732 нових випадків. Більше стали хворіти медичні працівники, діти. Збільшилася кількість смертей. Прохання повідомляти про випадки захворювань у колективах.
Шкарин С.І.
Проведено ремонт каналізаційної системи у 4 будинках, ремонт шатрової покрівлі по вул. Свободи,47
Ткаченко О.О.
Розпочатий  місячник «За чисте довкілля». Прохання до жителів ШМТГ допомогти комунальним службам навести лад на території. На 10 квітня 2021 року запланована загальна Толока. В рамках реалізації проєкту «Зелена планета» заплановане висаджування дерев та кущів. Спільно з фахівцями вод.госпу проведене обстеження гідроспоруд.
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1.ВИРІШИЛИ :

    1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
         1.2 Начальнику відділу містобудування та архітектури (Єфремову В.В.) оголосити конкурс на фарбування  автобусних зупинок на території старостинських округів. Сприяти старостам старостинських окуругів в приведенні до належного вигляду будинків, розташованих на центральних вулицях округів.	
        1.3. В.о. начальника управління «Центр надання адміністративних послуг у місті Шостка» (Григорєву Є.В.) прискорити процес забезпечення одягом працівників ЦНАПу. Визначитися з датою відкриття.
	1.4. В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Шкарину С.І.) прискорити роботи благоустрою міста та по ямковому  ремонту доріг на території Шосткинської ОТГ.
	
Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                              Тамара ЄПИК



