Протокол № 23
апаратної наради при міському голові

 19 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 13 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в звичайних умовах з дотриманням мінімальних карантинних обмежень. Висока температура зовнішнього повітря вносить корективи у роботу служб. Виникали перебої з енергопостачанням. 
Ткаченко О.О.
На минулому тижні зареєстровані 2 випадки загибелі людей на воді. Звернення до жителів громади купатися у спеціально обладнаних, безпечних місцях та дотримуватися норм поведінки на водних об’єктах. На наступному тижні плануються виїзні навчання обласним Центром цивільної оборони. Керівники підприємств попереджені про участь.
Шкребень Н.М.
За поточний місяць бюджет ШМТГ виконаний на 48%. За 7 місяців 2021 року бюджет Шосткинської міської територіальної громади  виконаний на 96,8%. Триває робота над складанням прогнозу бюджету на 2022-2024 роки. Спільно з управлінням освіти розроблені заходи по скороченню видатків на 7%.
Волошко Л.О.
Проведений детальний аналіз видатків по галузі освіти. Існує незабезпеченість по бюджету. Сплановані заходи по скороченню мережі та структури на 7%.
Григорєв Є.В.
Управлінням «ЦНАП» на минулому тижні надано 925 послуг. Триває облаштування робочого місця для представника Пенсійного Фонду.
Штогрин О.Т.
В інфекційному відділенні перебувають 10 хворих з підтвердженим діагнозом коронавірус. Інфекція завезена особою з РФ на територію Чапліївського старостинського округу. Всім особам, які відвідали Португалію, Індію, Росію, Англію, де розповсюджений новий штамп коронавірусу, необхідна самоізоляція.
Жук О.В.
За минулий тиждень щеплення отримали 408 осіб. В пунктах щеплення за вихідні дні вакциновано 90 осіб. Всього з початку кампанії щеплення отримали 3842 особи, 2464 особи отримали 2-гу дозу вакцини. Минуло 12 тижнів з дня отримання 1-ї дози вакцини 460 особами, які з 21 липня запрошуються на ІІ етап вакцинації. Очікується надходження партії вакцини для проведення щеплень в трудових колективах. 
Пурис О.О.
На амбулаторному лікуванні з діагнозом коронавірусна інфекція перебуває 2 жителів с.Лушники та 2  - в інфекційному відділенні ЦРЛ.
Кириєнко Н.О.
З метою запобігання кишковим інфекціям  не купувати продукти харчування в несанкціонованих місцях.
Кошик Л.П.
З 01 .07. Державна інспекція праці України кампанію по виявленню неоформлених трудових відносин суб’єктами  господарювання. В І півріччі на території ШМТГ зареєстровно 4,5 тис. підприємців, які використовували  найману працю 1057 осіб. По статистичним даним за І півріччя у них працювали майже 17 тис.осіб. У червні відкрили підприємницьку діяльність ще 65 ФОП та 3 ЮО. На ринок праці Шостки заходить новий роботодавець – філія київського швейного виробництва «ЮТЕК». Підприємство вироблятиме медичний текстиль. Тож зараз у центрі зайнятості відкриті вакансії слюсарів-ремонтників та швачок. На даний час підприємство готує виробничі площі й у серпні-вересні розпочне працювати.
Скиба З.М.
УПСЗН працює в стабільному режимі. Прийнято документів на  призначення житлових  субсидій від 7 тис. громадян. Розробляються заходи економії бюджетних коштів. Заклади соціальної сфери готуються до роботи в осінньо-зимовий період.
Сокульська О.Ф.
На території ШМТГ триває оздоровча кампанія. Триває ІІ зміна в таборі «Лісний», в якому перебуває 112 дітей. Сьогодні заплановано урочисте відкриття ІІ зміни в заміському таборі «Світлий», де навчаються англійській мові та елементам кодінгу 209 дітей. 27 дітей візьмуть участь у фестивалі «Всі ми діти твої Україна», який відбудеться в таборі «Молода Гвардія».
Фатун І.М.
До 30-річчя Незалежності України у Краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Золото Закарпаття». Ведеться підготовка до фестивалю «Куліш-фест». Планується засідання директорів закладів щодо економії бюджетних коштів.
Шкарін С.І
В рамках підготовки  до осінньо-зимового періоду відремонтовані 24 покрівлі. Виконаний ремонт доріг на 41 вулиці. Планується заготовити 1500 т. посипочного матеріалу.
Іщенко О.С. 
В період підвищених температур зовнішнього повітря збільшується кількість випадків харчового отруєння. заборонено придбання продуктів в несанкціонованих місцях. Продукти харчування повинні зберігатися у холодильних установках, мати маркування. 



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 та підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років.
1.3.  Т.в.о. начальника управління праці та соціального захисту населення ШМР (Скибі З.М.) вжити заходів щодо прискорення нарахування субсидій населенню.


Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК 



