Протокол № 30
паратної наради при міському голові

 13 вересня  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 20 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Місто працює в звичайних умовах. При цьому необхідно дотримуватися основних санітарних правил. Працюють заклади освіти, культури. Один із основних напрямків запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції є вакцінація. Всім жителям громади, які не мають протипоказань, необхідно зробити щеплення.
Сергєйко Н.О.
Учбовий процес у закладах освіти  проходить у звичайному режимі   з дотриманням санітарних норм. Від 60 до 70%  освітян зробили щеплення. У 26 закладах щеплено 80% працівників. 14 вересня в місті відбудеться кущова нарада під головуванням начальника управління освіти СОДА Вікторії Гробової за участю керівників закладів освіти, представників громад.  Планується розглянути ряд питань серед яких реалізація проекту «Нова українська школа»,стан вакцинації працівників закладів освіти. Всі акти щодо готовності закладів освіти до опалювального періоду підписані та передані до обласного управління освіти.  
Штогрин О.Т.
Від травня поточного року серед 300 хворих, які поступили до інфекційного відділення не було жодної особи, яка отримала щеплення.  На даний час у відділенні перебуває 19 хворих, 8 з підозрою на коронавірус, 11 з підтвердженим діагнозом. Борги по заробітній платі медичним працівникам погашені, планується виплата авансу.
Хаміцевич І.Д.
Всі регіони України перебувають у зеленій карантинній зоні. З початку вересня зафіксовані 33 випадки захворювань на корона вірусну інфекцію, тоді як у серпні за місяць захворіли 57 осіб. З 03.09.2021 року по м.Шостка захворіли 26 осіб, по селам громади -1 особа.
Жук О.В.
Вдвічі серед дорослого та майже в 3 рази серед дитячого населення зросла кількість захворювань на ГРВІ. Взято 110 проб на ПЛР дослідження. 24 особи перебувають на амбулаторному лікуванні, серед них 1 дитина. 15 осіб – під спостереженням лікарів. За минулий тиждень проведені 1637 щеплень. На 50% зросла кількість первинних щеплень. Загалом щеплення отримали 17 тис.900 осіб,  ІІ дозу – 8 тис.309 осіб. Всього повний курс вакцинації пройшли 10 тис.867 осіб, або 18% від загальної чисельності громадян, що уклали декларації з сімейними лікарями. Вакцина наявна в достатній кількості. Продовжуються профілактична робота та  заходи по підготовке амбулаторій до осіннє-зимового періоду.
Пурис О.О.
На амбулаторному лікуванні знаходиться 3 людини: 2 жителі смт Вороніж і один хворий з Чапліївки. 1 особа на самоізоляції. Роблять швидкі тести, які на даний час в наявності. 
Григорєв Є.В.
Управління ЦНАП працює по тимчасовому графіку. За минулий тиждень послуги отримали 1016 осіб. Змінені терміни надання послуги щодо реєстрації місця проживання. З 01.09.2021 реєстрація відбувається одразу при зверненні громадян до ЦНАПу.
Ждаміров В.М.
10 вересня на стадіоні ДЮСШ «Барса» відбулися заходи з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Також вихідними днями відбувся турнір з волейболу серед ДЮС команд. Перше місце посіли команда дівчат Ображіївського НВК та команда юнаків НВК №6. Між командами Шостки та Кролевця проведений відкрити турнір з шашок. 4-й тур фінальної частини першості з футболу завершився перемогою шосткінської команди.
Доценко А.В.
Відбулося 5 пленарне засідання 4-ї сесії міської ради. Розглянуті 24 питання. Триває робота щодо внесення змін  з врахування зауважень до рішень міської ради.
Шилюк Н.В.
14-15 вересня на території ШМТГ відбудуться міжрегіональні, тактичні спец навчання, які будуть проведені СБУ. Вибрані 3 учбові об»єкти ДП «Імпуль», ТОВ «ШП «ХаЕР» та телекомунікаційні мережі. Керівники попереджені, документи доопрацьовуються.
Кошик Л.П.
Підприємства громади мають  потребу у водіях, підсобних робітниках, електриках, слюсарях. Працевлаштовані протягом тижня 82 особи, з початку року – 1004 особи, серед них 14 учасників АТО, 25 осіб з інвалідністю. Всього на обліку перебувають 1026 безробітних, 830 – отримують допомогу по безробіттю. Активні програми щодо компенсації роботодавцям ЄСВ за працевлаштованих осіб. Існує 1,5 місячний борг по виплаті допомоги безробітним.
Гребенюк Д.М.
Продовжується  робота з промисловими підприємствами. На сесії міської ради прийнято Стратегію розвитку громади до 2025 року. Відповідно буде розпочато підготовку проекту плану соціально-економічного та культурного розвитку громади на декілька років. Прохання старостам підготувати пропозиції до плану. Проводиться робота з перевізниками щодо дотримання маскового режиму та необхідності щеплень.
Наймитенко А.М.
Виплачено в повному обсязі субсидії. Пільги та всі види соціальних допомог населенню на загальну суму 14 млн.741 тис.грн.. Протягом тижня з різними питаннями до управління звернулися 756 осіб. Тривають заходи по підготовке до зими. Вивчаються питання надання  допомоги одиноким непрацездатним громадянам у осінньо-зимовий період. 
Шкарін С.І.
В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду підприємством ТОВ «ШП «ХаЕР» усунуто 10 поривів з 15, які виникли при повторних гідравлічних випробуваннях системи теплопостачання. Отрмані експертні висновки на експлуатацію 28 ліфтів. В РДА 10 вересня відбулося засідання штабу пл. підготовке до роботи в осінньо-зимовий період, визначені завдання. Ведеться підготовка до пуску котельні в 32-му мікрорайоні. Газовий котел готовий до пуску тепла. Представники міської влади відвідали завод-виготовитель котла.
Фатун І.М.
Заклади культури працюють у звичайному режимі з дотриманням санітарних норм. Відбулися заходи в Богданівському старостинському окрузі. Продовжується співпраця з  Дирекціє художніх виставок України. Так  14 вересня о 15:00 у виставковій залі Шосткинського краєзнавчого музею по вулиці Свободи, 53, відбудеться відкриття виставки декоративного мистецтва “Територія вічних символів”. Вона присвячена 30-річчю Незалежності України.

1.ВИРІШИЛИ :

1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома.
1.2. Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) вжити заходів щодо збільшення відсотку щеплень  працівників освіти. 
1.3. Директорці Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості (Кошик Л.П.) підготувати лист до Державної служби зайнятості щодо погашення заборгованості по виплатам по безробіттю.
1.4. Директору КНП ШМЦПМСД (Жуку О.В.) продовжувати практику організації виїзних пунктів щеплення на підприємства та вжити заходів щодо максимальної кількості щеплень.
1.5.  Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) вирішити питання  транспортного сполучення з с. Тиманівка. Вивчити зміни до Постанов КМУ щодо тарифів на послуги теплопостачання.
    1.6.   Начальнику відділу культури та туризму  (Фатуну І.М.) взяти під особистий контроль проведення заходів в старостинських округах, які мають нести культурний,  а не політичний характер.


Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                            Тамара ЄПИК 



