Протокол № 16
апаратної наради при міському голові

 17 травня 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 46 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 18 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в умовах карантинних обмежень «жовтої зони». Подяка за 100% комплектування 153-го батальону територіальної оборони. Подяка задіяним службам по підготовке загороднього табору для розміщення особового складу батальону.
Сергєйко Н.О.
за рішенням педагогічної ради навчальний рік для закладів освіти буде завершений 8 червня. Дане рішення обумовлено чинними законодавчими актами, які передбачають тривлість навчального року 175 робочих днів з 01.09 по 01.07. ЗНО стартує з 21 травня і розпочнеться тестуванням з хімії. останній день -15.06.2021 – тестування з географії. Всього передбачено тестування з 13 предметів. на законодавчому рівні випускники 2021 року звільнені від складання ДПА. Учні, які не планують продовжувати навчання в ВНЗ не зобов’язані складати ЗНО. Всі особи, задіяні в ЗНО отримали щеплення від КОВІД-19. На пунктах тестування передбачено ряд санітарно-гігієнічних заходів.
Голушко О.І.
Бюджет Шосткинської міської територіальної громади за 4 місяці виконаний на 103,4%. Зростання порівняно з минулим місяцям - 13,9%. Основні статті надходження до бюджету виконані. Податок на доходи від фізичних осіб – 103,7%, акцизу – 102,8%, податок на нерухоме майно – 130,9%. Не виконуються надходження від плати за землю. Даний показник становить 95,6% від планового.
Гребенюк Д.М.
Промислові підприємства працюють стабільно та нарощують  обсяги виробництва та реалізованої промислової продукції. Обсяг реалізованої продукції за січень 2021 року склав  386 млн.грн., що становить 116% до попереднього періоду. Проводиться робота щодо перевезень до садово-городніх масивів. Здійснюються заходи по перевірке дотримання карантинних заходів перевізниками та пасажирами на місцевих маршрутах.
Кириєнко Н.О.
Підприємства торгівлі та громадського харчування розпочали роботу з доступом на торгівельні площі. опрацьовується механізм виплати компенсації із місцевого бюджету суб’єктам господарювання, які припиняли свою діяльність на час «Червоної» карантинної зони.
Григорєв Є.В.
Управління ЦНАП продовжує роботу по прийому громадян з дотриманням карантинних заходів. Проягом 2-х тижнів проведено роботу по отриманню старостами старостинських округів Електронного цифрового підпису з метою доступу до Державних реєстрів. За допомогою представників Програми «Юлід з Європою» відбулося підключення до електронної системи «Вулик». Найближчим часом буде вирішено питання зміни місця розташування  Управління ЦНАП.
Доценко А.В.
Відбулася 4 сесія ШМР. Триває робота над рішеннями та підготовка до наступного засідання. продовжується співпраця з приватним підприємцем щодо надання послуг літнього відпочинку в селі Остроушки.
Єфремов В.В.
Підготовлені пропозиції щодо благоустрою території біля ЦЕВ «Юність».
Кошик Л.П.
15 безробітних задіяні в громадських роботах, оплата яких, завдяки міському голові,  здійснюється за кошти місцевого бюджету. Надана допомога в підборі кадрів для комплектування 153-го батальону територіальної оборони та підборі кухарів на час проведення зборів. Проводиться моніторинг нових ФОПів. Зареєстровані 12 нових суб’єктів підприємницької діяльності.
Наймитенко А.М.
Триває робота по прийому громадян, згідно змін в Законодавстві щодо призначення субсидій. З 17.04.2021 рю видані 9 тис. талонів. Затверджені форми заяв та декларацій. Жителі старостинських округів зможуть оформити субсидії через сарос та уповноважених осіб. Заяви та декларації будуть прийматися упродовж травня-вересня. Субсидії особам, які мають на це право,  будуть нараховані з травня 2021 року, незалежно від дати подачі документів.
Штогрин О.Т.
З НСОЗ укладено угоди на 9 місяців на 14 пакетів послуг для ЦРЛ, на 5 пакетів для Дитячої лікарні та 1 – для Стоматологічної лікарні. Порівняно з минулим роком фінансування послуг зменшено на 20-25%. На даний час в інфекційному відділенні перебуває 44 хворих, з них 34 – з діагнозом КОВІД. 2 хворих під наглядом реанімаційної бригади. За вихідні – 1 летальний випадок.
Жук О.В.
Захворюваність на ОРВІ зменшилася. На даний час 129 хворих на амбулаторному лікуванні. Збільшено кількість обстежень на ПЛР тестування. 14 травня до обласного центру відправлені 135 зразків. Підтверджений діагноз у 42 осіб. на даний час щеплення отримали 1500 осіб. Протягом тижня провакциновані 70 осіб старше 60 років. Підготовлений персонал для вакцинування вакциною «Файзер».
Хаміцевич І.Д.
На даний час ситуація з коронавірусною інфекцією стабілізувалася. Але щоденно фіксуються нові випадки. На першому тижні зареєстровані 70 випадків, на позаминулолму – 74, на минулому 60. За вихідні дні зареєстровані 40 нових випадків  по місту, 3 – по району. Налічується 227 активних осередків. Необхідність дотримання карантинних заходів залишається актуальною на всіх рівнях. Розроблені заходи санітарно-гігієнічної обробки приміщень під час проведення ЗНО.
Ворона Т.В.
Від жителів Шосткинської громади залежить в якій карантинній зоні ми будемо перебувати далі. Проведено 71 перевірку ринків, продовольчих та непродовольчих магазинів, перукарень, закладів освіти. Проведено 71 профілактичну бесіду. Складено 2 протоколи щодо порушення санітарних норм. триває підготовка закладів до літньої оздоровчої кампанії.
Шкарін С.І.
На минулому тижні житлово-комунальними підприємствами, продовжувались  роботи по очищенню території Шосткинської міської територіальної громади від сміття особливо на територіях кладовищ,  та покращення благоустрою території.   Завершено  роботи по капітальному ремонту тротуару по пров. Депутатському, відновлюється тротуар по вул. Щедріна, виконано огорожу контейнерного майданчика по вул. Свободи, 28. Виконано роботи по поточному ремонту асфальтного покриття на 9 вулицях, також виконувались роботи по грейдеруванню та підсипці на 8 вулицях міста. Значний обсяг робіт був  виконаний і по капітальному ремонту житлового фонду, було завершено роботи по  ремонту частини  шатрової покрівлі у житловому будинку вул. Святомиколаївська, 11б, ремонту частини металевої покрівлі по вул. Депутатська,8  проведено роботи по ремонту систем електропостачання в 4х житлових будинках, каналізації в підвалі будинку вул. Свемовська,4А (4), встановлено 15 металевих дверей, та відремонтовано  входи до 2х  під’їздів в житловому будинку по вул. Робоча,6.   На поточному тижні  продовжаться  роботи по чищенню та прибиранню території громади, ремонту об’єктів благоустрою, поточному ремонту доріг, капітальному ремонту житлового фонду і ліфтів, розпочнуться роботи  по видаленню аварійних дерев та ремонту дорожніх знаків.
Дуб О.Г.
Досягнуто домовленості з ПП Ясинським щодо ремонту пам’ятного знаку.



1.ВИРІШИЛИ :

1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2.Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) підготувати лист Міністру з питань стратегічних галузей промисловості України та Проєкт Постанови Міністрів України щодо діяльності КП «ШКЗ «Зірка», відповідно до прийнятого 15.05.2021 р. рішення міської ради.
1.3. Начальнику відділу торгівлі та побутового обслуговування населення (Кириєнко Н.О.) провести роз’яснювальну роботу з власниками об’єктів харчування, торгівлі щодо дотримання карантинних вимог.
1.4.Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) підготувати лист до профільного Міністерства щодо перегляду умов призначення субсидій населенню та провести роз’яснювальну роботу серед соціально-незахищених верств населення , щодо термінів подачі документів на призначення субсидії.
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1.5.В.о. начальника Управління «Центр надання адміністративних послуг» (Григор’єву Є.В.) прискорити процес переведення фахівців Управління у нове,  обладнане сучасною технікою приміщення.
1.6.  Головному лікарю  КНП «Шосткинського комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.) вжити заходів щодо придбання додаткового резерву кисня для хворих на КОВІД.
     1.7. Завідувачці Шосткинським міськрайонний відділом ДУ "Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" (Хамііцевич І.Д.) спільно з начальником Шосткинського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (Вороною Т.В.) та начальником управління освіти (Сергєйко Н.О.) провести роз’яснювальну роботу в закладах освіти щодо організації та проведення випускних вечорів в умовах карантину.


Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК 



