Протокол № 19
апаратної наради при міському голові

 07 червня 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 45 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 8 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в умовах карантинних обмежень «жовтої зони». Триває підготовка до роботи в осінньо-зимовий період. Процес запуску тепла очікується надзвичайно складним.
Голушко О.І.
За 5 місяців поточного року бюджет громади виконаний на 104,9%, план місяця майже на 111%, зростання порівняно з минулим роком складає 115,7%. Основні показники по податкам та зборам виконані на 105,9%, по податкам з фізичних осіб - на 113.9%. Відставання зафіксовано по плановим показникам з оренди цілісного майнового комплексу та плати за оренду землі.
Гребенюк Д.М.
Управління працює з перевізниками приміських та загальноміських пасажирських перевезень. Взято участь в он-лайн апаратній нараді за участю Заступника Міністра розвитку громад та територій України Наталії Хацянівської. Запропоновано керівникам підприємств теплозабезпечення  попередньо укласти договори на поставку газу. Керівникам структурних підрозділів необхідно переглянути пункти по виконанню плану соціально-економічного та культурного розвитку громади та надати пропозиції до управління економіки для внесення змін та доповнень. 
Григорєв Є.В.
Управління «ЦНАП в м.Шостка» працює за новою адресою в приміщенні виконкому. Після підписання всіх необхідних договорів по програмі «U-LEAD з Європою» відбудеться урочисте відкриття закладу.
Доценко А.В.
На 10 червня заплановано 3 пленарне засідання сесії міської ради. Виконавців  рішень прохання взяти участь у роботі постійних депутатських комісій, які відбудуться 8 червня о 09.00 та о 13.00 годині.
Жук О.В.
Кількість хворих на коронавірусну інфекцію поступово зменшується. На  амбулаторному лікуванні перебувають 32 особи. серед яких 1 дитина. Працюють 3 пункти щеплення та мобільна бригада, яка виїздить в трудові колективи та маломобільних груп населення за місцем проживання. Щеплення проводиться вакцинами  Файзер та Короновак. Зроблені 445 щеплень за минулий тиждень. Всього  вакциновані 2040 громадян. 161 особа отримала 2 дозу вакцини. 
Ворона Т.В.
Перевірені 51 об’єкт щодо виконання вимог карантинних заходів. Складені 4 протокол за порушення. Здійснюється прийом громадян з особистих питань та проводиться роз’яснювальна робота щодо протиепізоотичної ситуації.
Хаміцевич І.Д.
На минулому тижні підтверджені 20 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. На позаминулому тижні зареєстровані 28 випадків. Виявлено 71 активний осередок. Особи, які перебувають на самоізоляції попереджені про суворе дотримання умов  самоізоляції. Проводяться дослідження акваторії пляжів та води. Підготовлені листи керівникам закладів відпочинку щодо дотримання карантинних обмежень під час роботи. Доведено до керівників ЗОНЗ інформацію по закінченню навчального року.
Штогрин О.Т.
В інфекційному відділенні перебуває 21 хворий. У 11 встановлений діагноз коронавірус. 4 хворих підключені до кисневих апаратів. У очному відділенні розпочаті косметичні ремонтні роботи власними силами. Проводяться профілактичні заходи на котельні в інфекційному відділенні. Питання закупівлі додаткових кисневих балонів буде вирішено остаточно після погодження додаткового фінансування на сесії міської ради.
Ждаміров В.М.
05.06.21р. на спортивному майданчику зі штучним покриттям біля спорткомплексу "Рубін" проведено перший тур першості міста з дворового футболу. У змаганнях взяли участь 6 команд  юнаків 2008-09 року народження і зібралося шість команд. На території Ковтунівського старостинського округу відбулися змагання з міні- футболу серед команд дівчат загальноосвітніх закладів громади присвячених Дню захисту дітей. Проведений 2 тур першості Чемпіонату Сумської області з футболу. Завершився турнір чемпіонату України з пляжного волейболу
Шкарін С.І.
На минулому тижні житлово-комунальними підприємствами, продовжувались  роботи по прибиранню території Шосткинської міської територіальної громади від сміття, покосу трави,  видаленню аварійних дерев та покращенню благоустрою - було проведено ремонт 6 шахтних колодязів (1 в Локотському мікрорайоні та 3  в селі Дібрівка. Та 2 в селі Вовна), завершено поточний ремонт пам’ятника в парку Свободи.   Продовжувались   роботи по поточному  ремонту асфальтного покриття доріг  в  місті, також виконувались роботи по грейдеруванню та підсипці на  вулицях мікрорайону Капсуль. Підприємством ТОВ ШП «Харківенергоремонт» проводяться роботи по ремонту виявлених пошкоджень теплових мереж виявлених в ході гідравлічних випробувань, на сьогодні ліквідовано 19 поривів з 25 виявлених. 
 
Наймитенко А.М.
На минулому тижні проводилася робота по виплаті державної соціальної допомоги, яку отримали 4 тис.497 сімей  на загальну суму 9,5 млн.грн.. Пільги по комунальним послугам виплачені на суму 480 тис.грн.. Триває робота над оновленням бази технічних засобів реабілітації та прийому громадян з питань нарахування житлових субсидій.

Кошик Л.П.
На минулому тижні за сприянням служби зайнятості працевлаштовані 32 особи. Роботодавцями надані заявки по 28 вакаціям. На обліку перебуває 1,5 тис. безробітних. На даний час існує затримання виплати коштів по безробіттю. Розпочатий підбор персоналу для роботи в заміських оздоровчих закладах «Лісний» та «Світлий».

Сергєйко Н.О.
Проводяться поточні ремонтні роботи в заміському таборі «Світлий»: спилено аварійні дерева, пофарбовані майданчики, прибрані корпуси, ремонтуються душові кабіни. Завершується навчальний рік, прибираються території закладів. 15.06.2021 року завершиться складання ЗНО   предметом географія. 

Сокульська О.Ф.
Заміський табір «Світлий» готується до прийому дітей. Цього річ оздоровча кампанія буде проведена з дотриманням всіх необхідних умов «жовтої» карантинної зони. 10 червня розпочне роботу санаторій «Лісний» КП «ШКЗ «Іммпульс», а на початку липня – заміський табір «Світлий».

Єфремов В.В.
Підготовлені нові ескізні проєкти щодо реконструкції скверу біля ЦЕВу «Юність».



1.ВИРІШИЛИ :

1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. Подякувати комунальним службам та підприємству «Водоканал» за оперативно вжиті заходи по ліквідації аварійної ситуації по вул. Горького.
1.2. В.о. начальника управління комунальної власності (Шаповал О.В.)  вжити заходів щодо збільшення надходжень до бюджету ШМТГ від оренди земельних ділянок.
      1.3. Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) провести аналіз,   розрахунок та економічне обґрунтування тарифів з перевезення пасажирів на приміських та міських автобусних маршрутах загального користування.
1.4. Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) спільно з  начальником відділу молоді (Сокульською О.Ф.) підготувати пропозиції щодо нових змін в процесі відпочинку та оздоровлення , з урахуванням карнтинних умов, в заміському таборі «Світлий».
     1.5. Секретарю міської ради (Пилипейко А.М.) спільно з начальником відділу з розвитку охорони здоров’я, фізичної культури та спорту (Ждаміровим В.М.) розглянути можливість та сприяти організації електронного запису на прийом до лікарів в УКВ «Шосткинська стоматологічна поліклініка».


Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК 



