Протокол № 26
апаратної наради при міському голові

 09  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 41 особа (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 10 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в звичайних умовах. Дощі на півночі громади спричинили пошкодження дерев та електромереж в селах Дібрівка, Вовна, Клишки. Завдяки спільним активним діям старост, служби НС, РЕС наслідки негоди було ліквідовано та відновлено енерогопостачання та рух автотранспорту. Підприємства готуються до роботи в осінньо-зимовий період. Бюджетні установи працюють над заходами по економії бюджетних коштів.
Гребенюк Д.М.
06.08.2021 року організований мсштабний захід «Куліш-фест». 08.08.2021 року спільно з представниками ДЕржНДІХП взято участь у фестивалі «HampFest» в с.Сад Сумської області. Голова Сумської ОДА висловив підтримку розвитку коноплярства на Сумщині. Було обговорено питання використання коноплярської сировини в оборонній галузі. 
Доценко А.В.
Триває збір пропозицій від депутатів Шосткинської міської ради для формування Стратегічного бачення розвитку ШМТГ.
Наймитенко А.М.
За дорученням міського голови підготовлений та направлений до Міністерства соціальної політики лист щодо відновлення міських комісій по призначенню соціальних виплат. Отримани кошти на фінансування житлових субсидій в розмірі майже 5 млн.грн. та 8 млн.361 тис.грн. на фінансування пільг та субсидій, які через два дні надійдуть на поштові відділення. На минулому тижні Управлінням прийняті 925 осіб, 331- з питань призначення житлових субсидій, 236 – соціальні виплати. Тривають роботи по призначенню житлових субсидій з травня по серпень 2021 року. На даний час 2217 особам відмовлено в призначенні субсидій. По кожній  справі проводиться  індивідуальна робота.
Кошик Л.П.
У серпні відбулося скорочення працівників на підприємстві «ШЗХР», протитуберкульозному  санаторії та диспансері. Одночасно поставити всіх на облік немає технічної можливості, тому всім надано талончики на відвідування ЦЗ. Термін постановки на облік на страховий стаж не впливає. За минулий тиждень працевлаштовані 33 особи. Всього на обліку перебуває 1032 безробітних, що на 100 осіб менше ніж на минулому тижні.
Сергєйко Н.О.
підготовлені та будуть передані до фінансового управління заходи по скороченню витрат бюджетних коштів по галузі освіти. На поточному тижні відбудеться прийомка 46 закладів освіти. 100% перевірені лічильники обліку води. Лічильники обліку теплової енергії знаходяться на перевірці в м.Суми та найближчим часом будуть доставлені до закладів освіти.
Штогрин О.Т.
Проводяться співбесіди з керівниками медичних закладів по економії бюджетних коштів. До НСОЗУ направлений пакет документів на фінансування медичних послуг. На поточному тижні відбудеться пробний запуск котельні по вул. Р.Кривоносів. На даний час на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні перебувають 14 хворих з ковідною інфекцією. Кількість таких хворих зростає. За 10 дній проліковано 18 хворих.
Мазур О.С.
На амбулаторний прийом протягом тижня звернулися 3719 дорослих та 1637 дітей. Спостерігається тенденція до зростання випадків захворювання на 20% серед дорослих та  на 56%  серед дитячого населення. На ГРВІ захворіли 65 осіб проти 51 минулого тижня. Збільшилась кількість тестувань на 20%.  Кількість хворих на ковідну інфекцію на поточному тижні становить 24 осіб. Проводиться активна профілактична робота. Всього з початку кампанії щеплення отримали 10265 осіб. Повний курс щеплення отримали 3563 особи. Згідно рекомендації МОЗУ розпочата робота по вакцинації дитячого населення, відповідно до медичних показників. 1 дитина з патологією вже отримала дозу вакцини, що є першим випадком в Україні та Сумській області. На вівторок 10 серпня мобільна бригада планує провести щеплення від 100 до 150 особам педагогічного складу.
Ворона Т.В.
Привітання з Днем Ветеринарного лікаря. Управління активно працює по перевірці закладів освіти щодо готовності до роботи в новому навчальному році. Здійснюються перевірки якості харчових продуктів.
Григорєв Є.В.
Управління працює по тимчасовому графіку. За минулий тиждень надано  417 послуг. З Обласним Управлінням ПФ погоджений графік прийому  представником пенсійного Фонду в Управлінні «ЦНАП».
Єфремов В.В.
06.08.2021 року музей К.Ушинського відвідав Президент НАПН України, , академік НАН України В.Г. Кремінь. Окреслені шляхи реконструкції музею.
Голушко О.І.
За 6 днів поточного місяця надходження до бюджету склали 3.7 млн.грн., що становить 11% від планового. Наростаючим підсумком - 95% виконання бюджету  цього року, що в порівнянні з минулим роком  складає 3,3% зростання. Запланована робота по складанню бюджету ШМТГ на 2022-2024 роки.
Долиняк В.О.
Три дні тривали роботи по ліквідації наслідків НС на території Клишківської громади. Всі об’єкти, що потерпіли від негоди, підключені до енергопостачання.
Ткаченко О.О.
У разі виникнення НС жителі ШМТГ можуть звернутися до чергової служби виконкому «1555» за допомогою упродовж доби.
Міський голова висловив подяки:
 старостам Клишківського, Вовнянського старостинського окуругів та  службам за вжиті оперативні заходи по ліквідації нагоди;
старості Собичівського старостинського округу (Шемету Р.П.) за організацію на високому рівні  Фестивалю народних ремесел в Собицькому старостинському окрузі;
 організаторам фестивалю «Куліш-фест»;
 Старостам Собичівського та Гамаліївського старостинських окуругів за утримання в належному стані територій біля автобусних зупинок .




1.ВИРІШИЛИ :

1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома 
1.2. Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) надати пропозиції щодо запровадження в ЗОНЗ вивчення елементів кодінгу.
1.3. Старостам старостинських округів звернути особливу увагу на благоустрій територій біля автобусних зупинок.


Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК 



