Протокол № 20
апаратної наради при міському голові

 14 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 44 особи (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 16 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в умовах карантинних обмежень «зеленої зони», але не треба нехтувати елементарними  протикарантинними умовами
Гребенюк Д.М.
Підприємства працюють з дотриманням протикарантинних умов «зеленої зони». Обсяг реалізованої продукції за 5 місяців склав 116%. Підприємства оборонного комплексу, зокрема КП ШКЗ «Імпульс»,  виконує державні замовлення. Працює новий цех високоточного обладнання та виконує стратегічно важливі замовлення держави.
Голушко О.І.
План місяця по надходженням до бюджету ШМТГ виконаний на 38%, за 6 місяців – за 44,7%. Виплачений 1-й аванс працівникам бюджетної сфери. Ведеться підготовка проєктів рішень на наступну сесію міської ради.
Кошик Л.П.
Заявлені 30 вакансій КЗ ШКЗ «Імпульс». Підприємством отриманий великий заказ, будуть заявки на нові робочі місця. На минулому тижні за сприянням служби зайнятості працевлаштовані 32 особи. Роботодавцями надані заявки по 28 вакаціям. На обліку перебувають 1483 безробітних. За 5 місяців поточного року працевлаштовані 639 осіб. 12 керівників старостинських округів подали заявку для підбору кадрів для участі в громадських роботах. На даний час виникла проблема з їх оформленням через КП «Шостка-Зеленбуд».
Ворона Т.В.
Проведені 52 перевірки ринків, продовольчих, непродовольчих магазинів та інших об’єктів. Складені 2 протоколи. Проведені перевірки готовності до роботи в літній період санаторію-профілакторію «Лісовий» та заміської бази відпочинку КП «ШКЗ «Імпульс».
Хаміцевич І.Д.
Спостерігається зниження захворювання на ГРВІ та Ковід-19. На минулому тижні зареєстровані 9 випадків захворювання на Ковід-19, на позаминулому-20. У квітні кількість хворих була більшою майже в 3 рази ніж у травні.  На даний час 47 активних осередків. За вихідні дні виявлений 1 випадок захворювання на Ковід-19. Всього з початку епідемії в м.Шостка захворіло 3602 особи. Зростає кількість інфекційних захворювань.
Жук О.В.
Кількість хворих на коронавірусну інфекцію поступово зменшується. На  амбулаторному лікуванні перебувають 16 осіб,  серед яких 3 дитини. Медичними працівниками ведеться активна профілактична робота. Зроблені 978 щеплень за минулий тиждень. Всього  вакциновані 2457 гро. 561 особа отримала 2 дозу вакцини. На ІІ етап вакцинації запрошуються громадяни, які отримали І дозу вакцини в березні. Бажаючим зробити щеплення необхідно звернутися до сімейного лікаря. Вакцина надходить невеликими партіями для окремих категорій громадян.
Штогрин О.Т.
В інфекційному відділенні на лікуванні перебувають 32 особи. У 11 – підтверджений діагноз Ковід-19. 1 хворий у важкому стані. У відділенні перебувають хворі з С.Буди, Ямполя та інших регіонів. З минулого тижня у регіонах поступово зменшилася кількість лікарень по прийому хворих на Ковід-19. Хворих приймають лікарні в Шостці та Конотопі.  В п’ятницю до  інституту ядерних досліджень направлені документи для дозволу на роботу комп’ютерного томографу. Подяка всім задіяним в цьому напрямку роботи службам.
Сергєйко Н.О.
Проводяться роботи в таборі «Світлий». Відновлене вуличне освітлення, відремонтована каналізаційна система. Планується під час відпочинку навчання з іноземних мов, інформаційних технологій, робототехніки. Підбирається персонал, в тому числі із числа студентів.
Скиба З.М.
На минулому тижні отримано додаткове фінансування соціальних допомог за червень.  95 особам на суму 476 тис.грн.. Виплачена адресна допомога громадянам тимчасово переміщеним із зони проведення АТО на суму 145 тис.грн..  Перераховані 103 тис.грн.  компенсації за оздоровлення та харчування 405 учасникам ліквідації наслідків ЧАЕС. Проводиться робота щодо забезпечення осіб технічними засобами реабілітації.
Пластун С.М.
Роботи по ремонту дамби планується завершити на поточному тижні.
Шкарін С.І.
Тривають роботи по підготовке до опалювального періоду 2021-2022 років. проведений ремонт грунтових доріг в Лазарівському та Артемівському мікрорайонах. Проводяться роботи по ремонту житлового фонду: замін вхідних дверей у під’їздах, ремонт водопровідних мереж. Планується виконання робіт по ремонту об’єктів благоустрою, капітальному ремонту покрівель, покос трави. На даний час триває ремонт покрівель на 4 будинках.
Ждаміров В.М.
3-й тур Чемпіонату Сумської області з футболу закінчився перемогою Шосткинської команди. З 11 по 14 червня  в Черкасах відбувся Чемпіонат України з хокею на траві серед юнаків  2007-08 року народження, в якому взяли участь вихованці ДЮСШ «Барса» та 11 команд з різних міст України.
В с. Пирогівка на базі табору «Світлий» пройшов Чемпіонат України  зі спортивної радіопеленгаціі
Ткаченко О.О.
Проводяться навчання та тренування щодо недопущення виникнення НС та території Шосткинської громади.  На 16 червня запланована обласна перевірка системи оповіщення.


1.ВИРІШИЛИ :

1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
      Подяка старості Ковтунівського старостинського округу (Стрюк Н.М.) за приведення до належного санітарного стану території безхазяйної садиби  на центральній вулиці міста.


4

1.2. Начальнику управління освіти ШМР (Сергєйко Н.О. )  організувати навчання дітей під час літнього відпочинку в заміському таборі «Світлий» елементам програмування та кодінгу.
      1.3. Заступнику начальника управління праці та соціального захисту населення (Скибі З.М.) вжити заходів своєчасного призначення субсидії на відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги всім жителям громадянам, які цього потребують.


Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК 



