Протокол № 25
апаратної наради при міському голові

 02 серпня  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 7 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. Бюджетні установи працюють над заходами по економії бюджетних коштів.
Штогрин О.Т.
В ході підготовки до роботи в осінньо-зимовий період замінені вікна в операційному блоці. Закінчений ремонт в психо-неврологічному диспансері. Завершуються планові налагоджувальні роботи на котельні по вул. Родини Кривоносів. Рівень заробітної плати залишається на рівні минулого року. Планується оптимізація приміщень та штату.
Жук О.В.
На амбулаторному лікуванні перебувають 8 осіб з коронавірусною інфекцією. спостерігається незначне збільшення випадків захворювання на ГРВІ. Протягом тижня направлено на ПЛР-тестування 70 зразків. За минулий тиждень про вакциновані 1184 особи. Здійснювалися виїзди в трудові колективи «Імпульсу», «Водоканалу», «ХАЕРу». За вихідні дні вакциновані 197 осіб. На даний час проводиться робота по галузі освіти та НДІХП. З початку кампанії щеплення зроблено 5 тис.267 особам, 3 тис.363 особи отримали повний курс вакцини.
Пурис О.О.
На амбулаторному лікуванні знаходиться 1 людина.
Єфремов В.В.
Проводиться робота по реконструкції уентральної частини площі.
Голушко О.І.
План місяця по доходам виконаний на 104.2%. Порівняно з минулим роком темп росту 16%. Складається бюджет ШМТГ на 2022-2024 роки. Триває робота по економії бюджетних коштів.
Григорєв Є.В.
Управління працює по тимчасовому графіку. За минулий місяць надано 2743 послуги. Підготовлено робоче місце для представника пенсійного Фонду.
Ждаміров В.М.
Відбулася Першість області з футболу. Проводиться робота з тренерським складом.
Фатун І.М.
06.08.2021 року заплановано захід в новому форматі «Куліш-Фест». Перевірені вогнегасники та лічильники тепла в закладах культури.
Наймитенко А.М.
Субсидію на відшкодування витрат за спложиті комунальні послуги отримали 3933 домогосподарства на суму 8,5 млн.грн.. За минулий тиждень до Управління звернулися 1628 осіб з різними питаннями. Тривають заходи по підготовке до зими.
Хаміцевич І.Д.
По Україні спостерігається тенденція до зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Щодня реєструється понад 1000 випадків. По Шосткинській МТГ на кінець червня було зафіксовано 25 випадків, на липень – 53. 1-2 випадки реєструється щоденно. У зв»язку з високою температурою зовнішнього повітря існує загроза гострих кішкових інфекцій. Необхідно звертати увагу на якість продуктів, терміни та умови їх зберігання.
Ворона Т.В.
Безпечність харчових продуктів повинна бути на 1 місті. Необхідно дотримуватися температурного режиму, товарного сусідства, маркування, датування під час реалізації продуктів харчування.
Шкарін С.І.
Тривають роботи по підготовке житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Проводяться роботи по усуненню поривів на водопровідних та теплових мережах. Отримані креслення на фундамет для установки теплового котла в мікрорайоні Капсуль. 
Сергєйко Н.О.
Проведено інспектування закладів освіти та бесіди з керівниками. Виявлена можливість скорочення 50 робочих місць, що дасть 470 тис. економії бюджетних коштів. В рамках підготовки до зими ведуться роботи по заміні котла в Клишківськрму НВК  та ремонт тепломережі у Воронізькій ЗОШ.
Гребенюк Д.М.
Триває робота над пропозиціями по бюджету участі. Надані 16 проєктів на суму 3.2 млн.грн..
Кошик Л.П.
В липні зареєстровані 119 безробітних, що є другим за результативністю по області. Спочатку року працевлаштовані 813 осіб. На обліку перебувають  1332 безробітних. На даний час існує місячна заборгованість  виплат по безробіттю. Зареєструватися на облік в Центрі зайнятості можливо отримавши талон або через додаток «дія» та електронну чергу.
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, розглянувши можливість об’єднання та вивільнення окремих приміщень.
1.3. Начальнику УПСЗН (Наймитенко А.М.) підготувати лист на Міністерство соціальної політики з пропозицією відновлення роботи міських комісій по розгляду справ по призначенню житлових субсидій населенню.
    1.4. Директору Шосткинської  міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості (Кошик Л.П.) підготувати лист до Державної служби зайнятості щодо погашення заборгованості по виплатам по безробіттю.
1.5.  Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) забезпечити транспорт для підвезення гостей у тому числі і жителів старостинських округів на захід « Куліш-фест» 06.08.2021 року.
1.6. В.о. старости Клишківського старостинського округу надати пропозиції щодо реконструкції котла в НВК.


Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК 



