Протокол № 15
апаратної наради при міському голові

 26 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 45 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 35 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в умовах карантинних обмежень «червоної зони». Попереду Пасхальні свята, необхідно жити та працювати на розбудову ШМТГ. Заступникам міського голови та старостам старостинських округів, провести роз’яснювальну роботу щодо дотримування карантинних обмежень під час відвідування храмів.
Сергєйко Н.О.
Заклади освіти працюють в умовах карантинних обмежень. Головна мета освітнього процесу – розвиток особистості та сучасні форми навчання. На даний час освітня мережа налічує 25 ЗОНЗ, 15 – ДНЗ та 8 закладів позашкільної світи. Учні мають значні досягнення у всіх галузях. Триває співпраця з Шосткинським інститутом СумДу, малою академією наук. З 3-х степендиатів голови Сумської ОДА – 2 шосткинця. В олімпіадах лідером залишається школа-ліцей. 29 перемог у вихованців ЗОНЗ Шосткинщини в ІІІ обласному етапі шкільних олімпіад. Випускники ЗОНЗ продовжують навчання в ВУЗах та закладах ПТО. Основна мета стратегічного бачення в галузі освіти – навчання протягом всього життя.  Основне завдання на майбутнє покращення матеріально-технічних умов закладів освіти та людського потенціалу.
Штогрин О.Т.
Шосткинська ЦРЛ є центром надання медичної допомоги в Північному регіоні Сумської області. Не зважаючи на «червону» карантинну зону, в поточному році проліковано на 164 хворих з інших регіонів більше, ніж в минулому році. Триває робота над зміцненням матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу. Кількість хворих на коронавірусну інфекцію стабільно висока. На даний час 46 хворих, 1 хворий підключений до апарату ШВЛ, 2 – під наглядом реаніматологів. Закінчено реконструкцію рентген апарату в поліклініці №4. 
Жук О.В.
Захворюваність на ОРВІ зменшилася на 9% (251 особа) серед дорослого населення та на 44% (95 осіб) серед дитячого населення. Спостерігається незначне зниження захворюваності на корона вірусну інфекцію. На даний час на амбулаторному лікуванні перебувають 251 особа, серед них 5 дітей. В амбулаторіях закінчилися швидкі тести. На минулому тижні взято 303 матеріали на ПЛР дослідження та доставлено до обласного центру. На минулому тижні проводилося вакціонування мало мобільним групам населення. Проваціновано 69 осіб. На поточному тижні вакціонування буде проводитися в населених пунктах ШМТГ. Бажання виявили 34 особи. Заплановано вакціонування осіб віком старше 60 років. Бажання виявили 460 осіб.
Хаміцевич І.Д.
На даний час налічується 545 активних осередків хворих на ковід. За вихідні виявлені 77 нових випадків серед дорослого населення по місту та 10 по району. Всього по місту захворіли 3 тис.312 осіб, по району-280 осіб. По Сумській області перевищений показник захворювання тому область залишається в «червоній» карантинній зоні.Продовжують хворіти діти та медичні працівники. На даний час серед хворих 8 дітей, 10 – медичних працівників. Рівень смертності підвищується. В квітні поточного року він склав 1,75% від хворих, в минулому – 1,3%.  
Пуріс Н.О.
Спостерігається зниження кількості  хворих та осіб, що перебувають на самоізоляції. Після Великодневих свят можливе збільшення захворюваності. 
Коляда Л.В.
На території ШМТГ триває акція «Від серця до серця». У зв»язку з карантином термін акції продовжений до 30 вересня. У акції беруть участь волонтери, представники дитячої дорадчої ради, студенти, учні ЗОНЗ. Відбулося засідання конкурсного комітету щодо реалізації проектів громадського суспільства.   
Наймитенко А.М.
Управлінням здійснюються нарахування виплат особам з інвалідністю до 5 травня. Державну допомогу отримають 1981 особа на суму 1 млн.934 тис.грн.. Нараховані житлові субсидії за квітень місяць 15 тис.818 особам на суму 14 млн.930 тис.грн., які будуть виплачені у травні. З травня 2021 року внесені зміни до Порядку призначення житлових субсидій. Всі отимувачі субсидії повинні звернутися до Управління із заявою та декларацією. У зв»язку з карантином, громадяни, які мають електронний підпис, можуть звернутся через електронні засоби зв»язку, інші громадяни – направтитизаяви  через поштові відділення. Додатково інформація про зміни буде надана через ЗМІ. До Великодня, за кошти місцевого бюджету, будуть придбані кулічі для одиноких громадян, що перебувають на обслуговуванні у Територіальному центрі, сім»ї загиблих учасників АТО, учасники АТО. 
Ворона Т.В.
Управління продовжує працювати в звичайному посиленому режимі. Здійснені 273 перевірки. Складені 140 протоколів, проведені 158 роз»яснювальних бесід. Поки триває «червона» зона діє заборона на роботу літніх майданчиків. Магазини промислової групи можуть працювати на замовлення, без доступу до товарів.
Голушко О.І.
Фінансове управління працює в умовах карантинних обмежень. Бюджет ШМТГ на квітень місяць виконаний на 23,5%, порівняно з минулим роком ріст на 2,4%.
Ждаміров В.М.
Обласне управління молоді та спорту підвело підсумки роботи спортивних закладів за 2020 рік. ДЮСШ «Барса» посіла І місце. Всі спортивні заклади працюють за індивідуальним планом в умовах карантинних обмежень. Тривають ремонтні роботи у плавальному басейні. 
Єфремов В.В.
Проводяться роботи по облаштуванню автобусних зупинок.
Шемет Р.П.
Триває ремонт школи. Виконано 50% робіт.
Григор’єв Є.В.
Управління ЦНАП продовжує прийом громадян за тимчасовим графіком. Триває налагодження нової техніки. Виготовлений спец. одяг для працівників. Триває підготовка приміщення.
Ткаченко О.О.
26 квітня відзначається 35 річниця Чорнобильської катастрофи. Шанування ліквідаторів в трудових колективах відбудеться з дотриманням карантинних заходів. Сплановані спільні перевірки з представниками Управління НС, лісгоспів, правил дотримання пожежної безпеки населених пунктів, що межують з лісовими масивами. На період свят посилене чергування сил швидкого реагування, комунальних служб, міськвиконкому.
Шкарін С.І.
На минулому тижні, за участю громадськості, проводилися роботи по прибиранню та благоустрою території ШМТГ. Триває ремонт тротуару по провул. Депутатському, скверу Щедрина. Не зважаючи на несприятливі погодні умови, капітально відремонтована покрівля в будинку по вул..Шевченка,4. Продовжується прибирання територій, ремонт доріг, житлового фонду.



1.ВИРІШИЛИ :

1.1.  Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2  В.о. начальника Управління «Центр надання адміністративних послуг» (Григор’єву Є.В.) підготувати лист-подяку керівникам Проєкту «U-LEAD з Європою». 
1.3.  Головному лікарю  КНП «Шосткинський районний центр медичної (медико-санітарної) допомоги» (Пуріс О.О.) посилити контроль за ходом ремонтних робіт в приміщення КНП «ШРЦМСД» та приміщеннях «Швидкої допомоги»

Міський   голова                                                                      Микола НОГА

В.о. начальника загального відділу                   Людмила  ЗИФТІНА 



