
Протокол № 28
апаратної наради при міському голові

30  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 12 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Місто працює в звичайному режимі, ведеться підготовка до  осінньо-зимового періоду та нового навчального року, триває кампанія з вакцинації. 
Сергейко Н.О.
1 вересня сядуть за парти 7526 учнів, вперше – 670. Школи готові до навчального року, керівникам рекомендовано провести урочистості з дотриманням карантинних вимог. Середній відсоток вакцинації педагогів громади складає 44. У трьох закладах освіти цей відсоток більше ніж 80%. Працівники вечірньої змінної школи вакциновані стовідсотково.  15 закладах освіти відсоток вакцинації становить більше 60%»
Шкарін С.І.
Підприємствами житлово-комунального господарства ведеться  робота з підготовки до осінньо-зимового періоду.  Виявлені пошкодження після проведених повторних гідравлічних випробувань тепломереж– усунуті. Підприємства, що обслуговують житловий фонд, продовжують ремонт інженерних мереж. Ведуться роботи по благоустрою.
Штогрин О.Т.
на минулому тижні медичні заклади міста отримали додаткові угоди з НСЗУ. Збільшено фінансування всім закладам. 
Станом на 30.08.21 на лікуванні в інфекційному відділенні знаходиться 17 хворих на коронавірус, 45 – виписано. 
Голушко О.І.
Станом на 27.08.21 бюджет виконано з початку року на 65,7 %. В порівнянні з минулим роком зростання складає 14.3%. Значне перевиконання йде по 2-м показникам це по ПДФО і по єдиному податку. Але є такі надходження, що не виконуються: плата за землю, рентна плата за використання  лісових ресурсів та орендна плата за комунальне майно. Повністю виплачена заробітна плата в бюджетних установах, в порівнянні з минулим місяцем зменшення складає 14.4%.
Гребенюк Д.М.
промислові підприємства працюють у звичайному режимі, темп випуску товарної продукції за основним колом звітності 100,6%, темп реалізації 104,5%. Ведеться підготовка до святкування Дня міста, з перевізниками постійно проводиться робота по додержанню карантинних вимог, буде заплановано додатковий вихід на лінію по маршрутам загального користування.
Жук О.В.
За минулий тиждень у Шостці зроблено 1486 щеплень від коронавірусу. У вихідні дні до центру масової вакцинації звернулося 115 осіб. Вакциновано двома дозами 5 582 людини, 1 дозу отримали 3 118 осіб. Ми зараз активно працюємо і з населенням, і запрошуємо організовані колективи, до них виїздить мобільна бригада
Чернов  М.Г.
протягом серпня кількість безробітних  значно зменшилась, працевлаштовано 82 особи, завдяки коштам місцевого бюджету залучено на громадські роботи 10 осіб, які будуть займатись благоустроєм територій міста.
Наймитенко А.М.
працівниками управління призначені субсидії за серпень місяць, отримувачів - 8484 чол. Різних видів державних допомог отримають 4100 осіб. Нараховані пільги за серпень місяць. Кількість отримувачів пільг збільшилась на 108 осіб і складає 2526. За минулий тиждень працівниками управління прийнято 418 осіб.

ВИРІШИЛИ :
1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2. Управлінню праці та соціального захисту населення  (Наймитенко А.) організувати поздоровлення ветеранів з нагоди свята «Шостка – центр», День визволення.


Міський   голова                                                             Микола НОГА

В.о.начальника загального відділу                             Людмила ЗИФТІНА

