Протокол № 24
апаратної наради при міському голові

 26 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 41 особа (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. Підприємства готуються до роботи в осінньо-зимовий період. Незадовільний рівень підготовки теплопостачальних підприємств «Шостка-Тепло» та ТОВ «ШП «ХаЕР». плануються додаткові заходи.
Голушко О.І.
За підсумками  минулого місяця бюджет по доходам виконаний на 76%. Порівняно з минулим роком зростання на 112%. До бюджету надійшло за 7 місяців 102,9% від запланованого. Найбільше використання бюджетних коштів на 169% спостерігається по трьом основним розпорядникам коштів: управління освіти, УЖКГ, УПСЗН. Робота направлена на економію бюджетних коштів з даними управліннями буде проводитися і надалі.
Гребенюк Д.М.
Темп росту обсягів виробництва по основним підприємствам склав 107.6%, обсяг реалізованої продукції – 111,3%. Продовжується установка системи  GPS на міських автобусних маршрутах. На даний час встановлені 46 систем. Роботи продовжуються.  
Ждаміров В.М.
Стартував 8 тур Першості області з футболу. Команда Шостки посіла 1 місце в фінальній таблиці. Проведені  турнір з шахів, черговий турнір з міні-футболу в рамках заходів «Олімпійське літо».
Штогрин О.Т.
З НСОЗУ підписаний пакет на фінансування мобільних психіатричних бригад. Ситуація із захворюванням на КОВІД залишається стабільною. На стаціонарному лікуванні перебувають 14 хворих, 4 хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. В рамках підготовки до зими проводяться роботи на котельні по вул. Р.Кривоносів. З метою економії бюджетних коштів працівники відправляються у відпустки без збереження, скорочуються штати.
Жук О.В.
На амбулаторному лікуванні з коронавірусною інфекцією перебуває 15 хворих. Порівняно з минулим тижнем кількість хворих зросла на 12 осіб. За минулий тиждень щеплення отримали 1145 осіб, що в 3 рази більше позаминулого тижня. Вакциновані працівники підприємств «Бель Шостка», «Фармхім». Планується вакцинація працівників ТОВ «ШП «ХАЕР», «Імпульс». За вихідні щеплені 67 осіб. Загальна кількість вакцинованих  з початку кампанії становить 4445 осіб. Другу дозу вакцини отримали 2296 осіб. Ведуться планові роботи по підготовке закладів до осінньо-зимового періоду. 
Пурис О.О.
У 4 жителів села Лушники підтверджено діагноз коронавірус. 2 контактні особи перебувають під спостереженням. З жителями проводиться роз’яснювальна робота та вживаються профілактичні заходи.
Ізщенко О.С.
Проводяться заходи профілактики щодо розповсюдження коронавірусної інфекції. Віруси Дельта та Дельта+ розповсюджуються швидкими темпами. Звернення до людей, що повертаються із-за кордонів, обов’язкова самоізоляція та обмежені контакти.
Хаміцевич І.Д.
На минулому тижні зафіксований 21 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Всі випадки зараження від громадян, що повернулися з Росії та Німеччини.
Доценко А.В.
Триває робота над депутатськими запитами та зверненнями. Збираються пропозиції щодо внесення до  Стратегічного бачення розвитку громади.
Скиба З.М.
УПСЗН працює в стабільному режимі. В липні проведений перерахунок субсидій відповідно до 11 тис. 499 справ. На неопалювальний період субсидію отримуватимуть 7 тис. 859 домогосподарств на суму 6 млн.100 тис.грн.. 3640 громадян автоматично отримають субсидію на опалювальний період.
Сергєйко Н.О.
З метою економії бюджетних коштів розпочато інспектування закладів освіти, особливо в сільській місцевості. 
Фатун І.М.
В АРТ-Центрі розпочала роботу виставка «Фотоманія», в краєзнавчому музеї продовжує роботу виставка «Золото Закарпаття». Ведеться підготовка до фестивалю «Куліш-фест».
Сокульська О.Ф.
Закінчується ІІ зміна в оздоровчому таборі «Лісний». Працює наметовий табір в якому відпочивають 46 дітей. На поточному тижні заплановано урочисте закриття ІІ зміни в заміському таборі «Світлий»
Шкарін С.І
Житлово-комунальні підприємства проводять роботи по підготовке до осінньо-зимового періоду. На минулому тижні відбулося засідання обласного штабу по підготовке до зими за участю представників ОДА. Теплопостачальні підприємства здійснюють гідравлічні випробування,  проводять ремонт обладнання, усовують пориви.  




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. Завідувачці Шосткинським районним відділом Державної установи «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (Хаміцевич І.Д.) спільно з  головним лікарем  КНП «Шосткинський районний центр ПМСД» (Пурис О.О.) вжити заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції на території Чапліївського старостинського округу.
1.4. Т.в.о. начальника УПСЗН (Скибі З.М.) розглянути варіанти скорочення штатних одиниць на 7%.
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1.5.  Начальнику відділу культури та туризму ШМР (Фатуну І.М.) надати пропозиції щодо економії бюджетних коштів.
1.6. Начальнику управління освіти  ШМР (Сергєйко Н.О.) звернути особливу увагу на  втілення новітніх інформаційних технологій в освітній процес.
1.7. В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Шкарину С.І.) прискорити виконання робіт по ремонту покрівель в житловому  фонді.




Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК 



