Протокол № 201
апаратної наради при міському голові

 05 липння  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 43 особи (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 14 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в звичайних умовах звичайних елементарних умовах карантинних обмежень. Підприємствами проводяться роботи по підготовке до роботи в осінньо-зимовий період: триває ремонт тепломереж, покрівель. Здійснюється регулювання роботи очисних споруд, відповідно до високих температур зовнішнього повітря. Головною задачею для бюджетних установ є економне використання коштів та вжиття заходів по підготовке до зими.
Штогрин О.Т.
Фіксується спад захворювання на коронавірусну інфекцію. На стаціонарному лікування перебувають 6 осіб, діагноз коронавірус підтверджений у 3 осіб. Хвору відключено від апарату ШВЛ. Придбані додатково 2 кріоциліндри з метою створення резервного запасу кисню. Триває ремонт покрівлі та котлів в інфекційному відділенні. Ведуться ремонтні роботи в ЛОР та очному відділеннях, проводиться ревізія системи опалення в усіх закладах охорони здоров’я. На даний час існує затримка виплати заробітної плати медичним працівникам за травень у зв’язку з відсутністю надходжень коштів від НСОЗУ.
Пуріс О.В.
Триває підготовка до роботи в осінньо-зимовий період. Оголошено тендерну процедуру на придбання твердого палива. Здійснюється перезарядка вогнегасників.
Фатун І.М.
Після ослаблення умов карантину, відновлені концерти художніх колективів. Взято участь у заходах в Івотському старостинському окрузі, триває підготовка заходів в Ображіївському, Миронівському, Клишківському старостинських округах. Заплановано взяти участь у заходах з наогоди Дня козацтва, які відбудуться на території Конотопської громади. Заплановано придбання твердого палива для старостинських округів.
Жук О.В.
З діагнозом ковід на амбулаторному лікуванні перебуває 1 особа. Всі заходи направлені на профілактику даного захворювання. На вихідних працювали пункти масової вакцинації. Щеплення зроблено 67 особам. Всього за минулий тиждень щеплення зроблено 764 особам, 519 осіб отримали 2 дозу препарату. Всього з початку кампанії вакциновані більше 3 тис. осіб. 1582 людини щеплені вдруге. Триває підготовка закладів до зими. Завезене тверде паливо у пункти здоров’я Погребків та Ображіївки.
Кошик Л.П.
З сьогоднішнього дня 15 безробітних візьмуть участь у громадських роботах по санітарній очистці та благоустрою міста. Роботодавцями заявлені 70 вакансій на підприємства. З початку року працевлаштовані 649 осіб за сприяння Центру зайнятості. Виплачені 23 млн. коштів по безробіттю. На даний час на обліку перебуває 1444 безробітних.
Скиба З.М.
Здійснюється прийом громадян на нарахування житлових субсидій, допомог, пільг. Пільги нараховані 2304 особам. 100% нараховані пільги та субсидії на тверде паливо. У зв’язку з переходом на нове програмне забезпечення по нарахуванню житлових субсидій, робота в цьому напрямку дещо затримується, але в поточному місяці всі зусилля  будуть направлені на обробку заяв та декларацій та автоматичний перерахунок субсидій. 
Волошко Л.О.
Розпочато І зміну в заміському таборі «Світлий». Наразі в таборі перебуває 194 дитини. Діти вивчатимуть елементи програмування, конунгу, англійську мову. Відкриття ІІ зміни планується з 14 липня. До 14 липня продовжена додаткова сесія ЗНО. двоє учнів школи-ліцею склали ЗНО з математики на 200 балів. Розпочата робота по підготовке закладів до роботи в осінньо-зимовий період: здійснюється перезарядка вогнегасників, заміри опору ізоляції, перевірка лічильників.
Шкребень Н.М.
Доходна частина  бюджету ШМТГ за І півріччя перевиконана на 7,1%, за рахунок ПДФО, акцизного збору.
Шкарін С.І
Житлово-комунальними підприємствами проводиться робота по підготовке житлового фонду до осінньо-зимового періоду. З 25 поривів на тепломережах ТОВ «ШП «ХаЕР» усунені 24. Плануються повторні випробування. Капітальний ремонт електричних мереж виконані у 12 будинках, замінена термоізоляція в 26 будинках, замінені 55 вхідних дверей. На 18 будинках на 559 тис.грн. виконані роботи по ремонту покрівлі. На 19 вулицях проведений ремонт доріг з асфальтним покриттям та грунтовим. На даний час розпочато підготовку спец.техніки для роботи в зимовий період, ведеться заготівля суміші для посипки доріг та тротуарів.
Ткаченко О.О.
Проводяться робота по закупівлі будівельних матеріалів, поповнення міського матеріального резерву. Складається план проведення ремонтних робіт, робочі зустрічі. У зв’язку з купальним сезоном виникають ризики виникнення НС на воді. З початку сезону 12 осіб загинуло на водоймах. Прохання дотримуватися правил безпеки на воді. Обстежено акваторію міського пляжу та пляжу на «Білих берегах».

Сокульська О.Ф.
Стартувала літня оздоровча кампанія. Відбулося відкриття 1-ї зміни в заміському таборі Світлий». Проведені змагання з футболу, волейболу, англо-мовний квест та робота з конструкторм «Лего».  З 06.07.2021 року розпочне роботу оздоровчий табір  ДП «Шосткинський завод «Імпульс». 
Федорчук П.Є.
Художній колектив взяв участь у заходах в с.Івот. Ведеться підготовка Фестивалю «Миронівські барви».

Дуб О.П.
Відбувся захід «Івотська юшка», в якому взяли участь художні колективи, жителі села та проведений конкурс на краще зварену юшку.

Долиняк В.О.
Запрошення 11липня о 14.00 год. в с.Клишки взяти участь у Чемпіонаті з рибної ловлі, скуштувати уху та куліш.





4

1.ВИРІШИЛИ :

1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома 
1.2. Керівникам бюджетних установ  продовжити підготовку закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та вжити заходів економії бюджетних коштів
1.3.  Т.в.о. начальника управління освіти ШМР (Волошко Л.О.):  
             1.3.1. організувати відвідування та патронування заміського табору «Світлий» протягом оздоровчого періоду;
	    1.3.2. підготувати структуру по навчальним закладам Шосткинської міської територіальної громади.
      1.4.  Т.в.о. начальника управління праці та соціального захисту населення (Скибі З.М.) прискорити роботу по призначенню житлових субсидій населенню та врегулювати внутрішній конфлікт, що виник під час налаштування програмного забезпечення.
      1.5. Т.в.о. начальника фінансового управління (Шкребень Н.М.) підготувати довідку про  наповнювачів  дохідної частини бюджету та підготувати  заходи по економії бюджетних коштів.




Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК 



