Протокол № 18
апаратної наради при міському голові

 31 травня 2021 року                                                                    м.Шостка
        
 ГОЛОВУЄ:  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 47 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». Необхідно дотримуватися трьох основних правил безпеки та відмовитися від рукопотискань взагалі. Економічний блок працює в звичайному режимі. 28 травня проведено ряд зустрічей з представниками  Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Державного концерну  «Укроборонпром» щодо відновлення роботи КП «ШКЗ «Зірка». Завдяки підтримки Президента України, Міністерств, Укроборонпрму є позитивні зрушення у цьому напрямку та перспектива розвитку КП ШКЗ «Імпульс».
Наймитенко А.М.
Останнім часом активно вносяться  зміни до Законодавчих актів у частині нарахування житлових субсидій. Станом на 01.05.2021 р. в Шосткинській громаді налічувалося 17 тис. отримувачів житлових субсидій. Відповідно до нововведень, автоматичному перерахунку підлягають лише 971 особа у зв’язку з тим, що 83% домогосподарств отримували субсидію після розгляду справ   на комісії, яку на даний час відмінено. Постановою КМУ №505 передбачено подання заяв та декларацій особами, яким автоматично нараховувалася субсидія до 2018 року. У зв’язку з цим, з метою надання субсидії всім громадянам, які цього потребують та вирішення питань отримання субсидії протягом літнього періоду,  запроваджено талонну систему на подачу заяв та декларацій. На даний час до середини липня роздано талони. Незважаючи на час подання заяв та декларацій, субсидія буде нарахована всім хто має право на її отримання з 01.05.2021 р.
Шкарін С.І.
На минулому тижні житлово-комунальними підприємствами, продовжувались  роботи по очищенню території ШМТГ від сміття, покосу трави, висадці квітів на клумбах, видаленню аварійних дерев та покращенню благоустрою території (проводився поточний ремонт лавок та пам’ятників).   Завершено  роботи по капітальному ремонту дороги в 32 мікрорайоні, також виконувались роботи по грейдеруванню та підсипці на 3 вулицях селища Вороніж. Виконано роботи по гідродинамічному очищенню зливових каналізацій по вул. Гагаріна, Онупрієнка, Чехова. Значний обсяг робіт був  виконаний і по капітальному ремонту житлового фонду, було завершено роботи по  ремонту частини  шатрової покрівлі у житловових будинках по пров. Зоряному, 5, вул. Гагаріна,4, ремонту частини рулонної покрівлі  на 2х будинках (ліфтові Марата, 22(1,4) та Прорізна,13(2),  проведено роботи по ремонту систем електропостачання в 5х житлових будинках, каналізації в підвалах 3х житлових  будинків.

Хаміцевич І.Д.
З початку травня ситуація із захворюванням на ГРВІ та КОВІД дещо стабілізувалася. В продовж пандемії МОЗ запроваджений моніторинг ГРВІ протягом літнього періоду. На минулому тижні виявлені 28 випадків захворювання на КОВІД, з них по м.Шостка-23. На позаминулому  тижні виявлені 65 випадків.

Мазур О.С.
До лікарів первинної медичної ланки протягом тижня звернулися 2537 осіб. Порівняно з минулим тижнем показники захворювання на ГРВІ знизилися на 7%. Серед дорослого населення зниження становить 35% (85 осіб), серед дитячого населення спостерігається підвищення показника захворювання на 9,5% (243 особи).
Протягом тижня провакціновані 51 особа. Сьогодні машина направлена до м.Суми для отримання 200 доз вакцини Короновак. Завтра планується надходження 180 доз вакцини Файзер та очікується розподіл вакцини Астразенека.

Доценко А.В.
Доопрацьовані рішення, прийняті на ІІ пленарному засіданні ІУ сесії ШМР та розміщені на сайті Шосткинської міської ради. Ведеться підготовка до ІІІ пленарного засідання.

Ждаміров В.М.
Проведений 1-й тур першості з футболу. Відбувся турнір з футболу серед ветеранських команд Шостки, Глухова, Кролевця, Новгород- Сіверського до Дня хіміків. 29 травня у приміщенні ЦЕВ «Зірка» відбулася першість міста з шашок-64 серед ветеранів. 

Кошик Л.П.
113 найманих працівників отримують допомогу по початковому безробіттю.  В Обласному Центрі зайнятості на розгляді 13 звернень роботодавців щодо звільнення від єдиного соціального внеску. Отримано заявку від «Агролісу» щодо участі 24 безробітних у полотті сосен. За кошти місцевого бюджету 10 безробітних візьмуть участь в екологічному озелененні мста та безробітних направлені до  УПСЗН. На обліку в Центрі зайнятості перебувають 1514 безробітних. 1035 осіб отримують допомогу по безробіттю. На даний час в Центрі зайнятості 53 вакансії.

Сергєйко Н.О.
Добігає завершення навчальний рік. Виникає багато запитань щодо проведення випускних вечорів в умовах карантину. Керівники закладів повинні прийняти рішення щодо формату проведення останнього дзвонику та випускних з уникненням скопичення людей. 1 червня відбудеться ЗНО з української мови та літератури, 4 червня – з історії України. На пунктах тестування суворо дотримуються карантинні заходи  - дистанція, дезінфекція, заходи особистої гігієни.

Штогрин О.Т.
На даний час в інфекційному відділенні на лікуванні перебувають 39 хворих. У 19 – підтверджений діагноз КОРОНАВІРУС. У хворих тяжкий перебіг хвороби. Помер пацієнт, який 2 тижні перебував на апаратні ШВЛ. Інфекційне відділення, розташоване в очному відділенні, тимчасово закривається для проведення дезінфекційних заходів та перебуватиме в режимі готовності. З переходом до «жовтої» карантинної зони збільшилася кількість хворих у стаціонарних відділеннях, доступ сторонніх осіб обмежений.

Ворона Т.В.
Проведені перевірки 57 суб’єктів господарювання щодо дотримання карантинних вимог. Складені 5 протоколів. Пропонується змінити формат проведення випускних вечорів.

Могильний В.В.
Завершено налагодження комп’ютерної техніки та навчання фахівців. 01 червня відбудеться тестування. Після планується відкриття нового офісу ЦНАПу за адресою С.Бульвар,14. 
Гребенюк Д.М.
Стабільно працюють промислові підприємства з утриманням позицій на  ринках збуту. Підприємствами основного кола звітності за 4 місяці поточного року випущено промислової продукції на 622 млн.грн.. Темп росту склав 106%. Обсяг реалізації промислової продукції становить 110%. Відповідно до звернень громадян щодо банкомату у приміщенні магазину «Прем»єра»,  з керівництвом банку досягнуто домовленості щодо введення в експлуатацію пристрою в першій декаді червня.


1.ВИРІШИЛИ :

1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2.Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.)  підготувати нараду при міському голові за участю заступників міського голови, представників УПСЗН щодо розгляду окремих проблемних питань в ході нарахування субсидій та опрацювання шляхів їх вирішення.
1.3. Заступнику директора комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Мазуру О.С.) підготувати пропозиції щодо відкриття на території ШМТГ пунктів щеплення від КОВІДу.
1.4.  Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) спільно з  начальником відділу молоді (Сокульською О.Ф.) підготувати пропозиції щодо літнього відпочинку дітей,  учнівської молоді та стану готовності заміського табору «Світлий» до роботи в літній період.
     1.5. Начальнику відділу містобудування та архітектури (Єфремову В.В.)  визначитися з питанням реконструкції скверу біля ЦЕВу «Юність».


Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК 



