Протокол № 27
апаратної наради при міському голові

16  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 43 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. Ведеться підготовка до відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України. Проведені культурно-мистецькі  заходи в селах Дібрівка, Каліївка. Продовжується кампанія з вакцинації. 
Голушко О.І.
За 10 робочих днів серпня місяця до бюджету надійшло 40%доходів від плану серпня місяця. З початку року виконання бюджету складає 98,9%. В порівнянні з минулим роком у співставних умовах зростання складає 7,5%. Завершується робота по складанню прогнозу бюджету на 2022-2024 роки.
Гребенюк Д.М.
Завершено роботу з установки   GPS системи на міському автотранспорті, що здійснює перевезення пасажирів. На даний час буде проводитись робота щодо налагодження відповідної системи  з подальшим установленням на приміські маршрути.
Григорєв Є.В.
Центром надання адмінпослуг прийом ведеться за тимчасовим графіком, з 18.08.21 почнеться прийом громадян міста і району представниками Шосткинського управління Пенсійного фонду 
Сергєйко Н.О.
Станом на 13 серпня відсоток вакцинованих працівників закладів освіти Шосткинської громади склав 37%. 16.08.21 заплановано зробити щеплення 96 педагогам. У разі їхньої вакцинації відсоток підвищиться до 44%. Суб’єктивним фактором є те, що більшість педагогічних працівників перебувають у відпустках. Сподіваюся, що  цей показник підвищиться до 80%, інакше, згідно зі змінами до постанови Кабміну №1236, якщо буде встановлено «жовту» або «помаранчеву» зону, заклади освіти, у яких кількість вакцинованих працівників складатиме менше 80%, працювати не зможуть».
Штогрин О.Т.
 Підтверджено 3 випадки захворювання на “Дельта” штам коронавірусу. Усі випадки завезені з Росії, але зважаючи на те, що вони контактували з нашими людьми, і серед них є хворі, значить у нас вже є своя внутрішня “Дельта”. Тому єдине запобігання захворюванню чи його тяжкому перебігу – це вакцинація».
Мазур О.С.
В Шостці зроблено 11473 щеплення проти коронавірусу, з них  протягом минулого тижня – 1208.  Повний курс вакцинації пройшло 3816 осіб, одну дозу вакцини отримали 7657 містян.
Пурис 
За минулий тиждень в селах територіальної громади   вакциновано 124 особи. Протягом всієї вакцинальної кампанії дві дози отримали 230 осіб людей, одну – 360.
Шкарін С.І.
Підприємствами ЖКГ ведуться роботи по благоустрою міста. Капітально відремонтовані 2 ліфта. Підприємством «Харківенергоремонт» проведені повторні гідравлічні випробування теплових мереж. Виявлені пошкодження – усунуті.
ВИРІШИЛИ :
1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2. Старостам старостинських округів звернути особливу увагу на благоустрій територій.
Міський   голова                                                             Микола НОГА

В.о.начальника загального відділу                             Людмила ЗИФТІНА

