Протокол № 22
апаратної наради при міському голові

 12 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 42 особи (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 11 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в звичайних умовах з дотриманням мінімальних карантинних обмежень. Подяка організаторам заходів, які відбулися на минулому тижні у Собичівському, Миронівському та Клишківському старостинських округах. 08 червня за участю мирян та представників духовенства відбулася хресна хода від с.Гамаліївка до  криниці Дубовицької Божої Матері. Отримано запрошення від ДК «Укроборонпром» про участь у нараді 13.07.2021.
Шкребень Н.М.
За 6 місяців 2021 року до бюджету Шосткинської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 308272,3 тис.грн., що становить 53,1 % до річного плану з урахуванням змін, та більше від надходжень відповідного періоду минулого року у співставних умовах на 9310,1  тис.грн., або на 3,1 %.До загального фонду бюджету за 6 місяців 2021 року отримано 292008,5тис.грн., або 52,6 % до річного плану, що на 4,7 % (13160,2 тис.грн.) більше від надходжень за відповідним періодом минулого року. По спеціальному фонду надходження склали 16263,8 тис.грн., або 64,8% до планових показників, що на 19,3 % (3850,1 тис.грн.) менше від надходжень за 6 місяців 2020 року. Офіційних трансфертів, питома вага яких в бюджеті Шосткинської міської територіальної громади у співставних умовах складає 39,4 %, одержано за 6 місяців 2021 року в сумі 121452,2 тис.грн., або 59,9 % до затверджених показників на рік з урахуванням змін. Це на 19667,6 тис.грн., або на 13,9 % менше ніж за  відповідний період минулого року. У сумі видатків загального фонду бюджету Шосткинської міської  територіальної громади – 82,8% (216419,4 тис. грн.) складають видатки соціального спрямування. За звітний період на освіту направлено 176049,9 тис. грн. або 67,4% видатків загального фонду (51,1% від річних призначень), що на  33096,4 тис.грн. (28,6%) (в співставних умовах)  більше  відповідного періоду 2020 року.  Видатки на охорону здоров’я складають 3,3% видатків загального фонду або 8724,0 тис.грн. (36,8% річного плану), зменшення складає 23468,8 тис. грн. (в співставних умовах)  в порівнянні з відповідним періодом 2020 року, за рахунок переходу закладів охорони здоров’я на фінансування з НСЗУ. Видатки  на соціальний захист населення займають 4,9% видатків  бюджету – 12912,4 тис. грн. (49,6 % річних призначень),  що на 2335,4 тис.грн. (33,4%) (в співставних умовах)  більше, ніж в минулому році. На культуру і мистецтво направлено – 11021,8 тис. грн.,  або 4,2% видатків загального фонду (50,4 % річних призначень), що на 1746,8 тис.грн. (23,1%) (в співставних умовах)  більше видатків звітного періоду минулого  року. 
Кириєнко Н.О.
Заклади торгівлі та громадського харчування працюють з дотриманням карантинних заходів «зеленої» зони. Триває робота по облаштуванню маршруток трекерами.
Скиба З.М.
УПСЗН працює в стабільному режимі. 100% здійснений автоматизований перерахунок субсидій громадянам, які цього потребують. На даний час субсидію отримали 10 тис.909 домогосподарств. Продовжується робота по розгляду заяв та декларацій на призначення субсидії. До кінця поточного року таку роботу планується завершити.
Фатун І.М.
Творчі колективи «Джерельце» та Жайвір» взяли участь у заходах з нагоди річниці «Конотопської битви». Відбулися заходи у Собичівському, Миронівському та Клишківському старостинських округах.
Волошко Л.О.
З метою економії бюджетних коштів переглядається проводяться заходи оптимізації структури та мережі начальних закладів ШМТГ. Скорочується об’єм годин, кількість педагогів-сумісників. Під час літнього періоду об’єднуються групи, дитячі садки.
Григорєв Є.В.
Управлінням «ЦНАП» проводиться прийом громадян у звичайному режимі з вівторка по суботу включно. Протягом ІІ кварталу надано 26 тис.212 послуг.
Ждаміров В.М.
 11.07.2021 о 22:00 у фан-зоні ЕВРО 2020 біля ЦКіД для фанатів футболу транслювалася фінальна гра Італія проти Англії. 10.07 відбувся футбольний матч серед команд І ліги. Команда Шостки перемогла футбольну команду Конотопа і очолила таблицю першості з футболу.
Штогрин О.Т.
З метою економії бюджетних коштів тимчасово призупинені всі необов’язкові платежі,  за винятком фінансування робіт по підготовке до зими. Також розглядається питання оптимізації чисельності працюючих. Завершений ремонт даху  інфекційного відділення. Продовжуються внутрішні роботи в інфекційному та психоневрологічному відділеннях та на котельні.
Жук О.В.
За минулий тиждень на 47% зросла кількість хворих на ГРВІ серед дорослого населення. 62 зразки відправлені на аналіз до м.Суми. 3 хворих на коронавірусну інфекцію перебувають на амбулаторному лікуванні. За минулий тиждень здійснено 1011 щеплень, порівняно на позаминулому – 764. У пунктах вакцинації на вихідних щеплення отримали 108 осіб, на позаминулих – 65. Робота щодо вакцинації населення продовжується.
Пуріс О.В.
Хворих на коронавірусну інфекцію серед жителів старостинських округів не зафіксовано.
Шкарін С.І
Житлово-комунальними підприємствами проводилася робота по покосу трави, видаленню порослі, поливу та сапуванню газонів, нанесенню дорожньої розмітки.  В рамках  підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду капітально відремонтований дах на 5 будинках, площею 745 кв.м.. Усунені пошкодження на водопровідних комунікаційних мережах, відремонтовані 2 під’їзди, встановлені дорожні знаки. Планується грейдування доріг в Чапліївському та Воронізькому старостинських округах, підготовка мереж теплопостачання до нового опалювального сезону.


Ткаченко О.О.
Управлінням з питань НС здійснений аналіз використання бюджетних коштів, вживаються заходи щодо економії. Відбулося засідання оперативного штабу по підготовке до зими, складено план заходів, який на даний час повністю виконується. Спостерігається найвищий рівень пожежної небезпеки. Обмежений доступ осіб до лісових масивів щодо унеможливлення розпалу багать. Підготовлені документи на придбання євро руберойду для виділення жителям багатоквартирних будинків для  ремонту дахів.



1.ВИРІШИЛИ :

1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома 
1.2. Керівникам бюджетних установ  вжити заходів економії бюджетних коштів
1.3.  Т.в.о. начальника управління освіти ШМР (Волошко Л.О.) провести аналіз використання бюджетних коштів за І півріччя 2021 року.  
       1.4.  В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Шкаріну С.І.) прискорити роботу по ремонту покрівель житлового фонду.
       1.5.    В.о. заступника міського голови- начальнику  управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ткаченко О.О.) сприяти наданню допомоги військовим частинам. 




Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК 



