
Протокол № 29
апаратної наради при міському голові

06  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, керуючий старостами виконкому, 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 15 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Подяка організаторам свята «Шостка-Центр. День визволення». Робота всіх відділів та управлінь має бути направлена на підготовку до осінньо-зимового періоду.

Сергейко Н.О.
Навчальний рік в закладах освіти розпочався з урочистостей, які відбувалися в контрольованому режимі. В освітньому процесі вводяться інновації, а саме  вивчення елементів кодінгу. 21 педагог готовий до впровадження даного напрямку. Особлива увага приділяється вивченню точних наук фізики, хімії, математики. 2 кабінети в школі ліцеї та Воронізькому НВК отримали нове обладнання. Існують питання покращення якості інтернету в ЗНЗ. Проводиться робота з надавачами послуг. Відповідно до умов проєкут «Нова українська школа» триває тендерна процедура на придбання комп’ютерного обладнання, меблів.

Штогрин О.Т.
Тривають заходи по підготовке до осінньо-зимового періоду. Проводяться ремонтні роботи в очному, наркологічному  та ЛОР-відділеннях. Котельня по вул. Р.Кривоносів майже готова до експлуатації. Планується підключення 2-х додаткових крео-циліндрів. На стаціонарному лікуванні перебувають 22 хворих, 2 – з тяжким перебігом хвороби. За серпень з відділення виписані 46 хворих, за липень -19. Єдиний захід запобігання розповсюдженню інфекції – вакцинування. 

Жук О.В.
Всі фельдшерські пункти в сільській місцевості забезпечені твердим паливом. Проведена ревізія системи опалення. На 15% спостерігається ріст захворювання на ГРВІ серед дорослого та дитячого населення. На амбулаторному лікуванні перебувають 15 хворих на КОВІД. На поточному тижні кількість вакцинованих збільшилася на 500 осіб. Всього з початку кампанії вакциновані 9980 осіб, 2 етап вакцини отримали 7100 осіб. За вихідні дні щеплені 131 особа. На день міста вакциновано 87 осіб. На даний час наявні всі види вакцини.
 
Пурис О.О.
На сьогоднішній день діагноз КОВІД підтверджений у 1 особи, 4 особи – з підозрою. Спостерігається ріст захворювання на ГРВІ. За тиждень вакциновані 63 особи. Повний курс щеплення проведений 463 особам. 

Чернов М.Г.
Центр працює в звичайному режимі. На сьогоднішній день наявні 70 вакансій: будівельники, водії, електрики та представники низько кваліфікованих професій. За 3 дні вересня працевлаштовані 46 осіб. Здійснюється компенсація ЄСВ роботодавцям за нові створені місця.

Гребенюк Д.М.
Здійснювалися перевірки дотримання маскового режиму водіями та пасажирами на маршрутах загального користування. З перевізниками проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності вакцинування.
 
Голушко О.І.
Бюджет громади за 8 місяців поточного року виконаний на 110%, що становить 69% до річного плану. Зростання  становить 118,1%. Триває підготовка звіту та інших рішень на сесію міської ради.

Доценко А.В.
Триває підготовка до 5 пленарного засідання міської ради. Підготовлені 22 проєкти рішень, відбулися засідання постійних діючих комісій.

Ждаміров В.М.
4-5 вересня проведено першість області з шашок в якому взяли участь команди Сум, Конотопу, Кролевця, Глухова. 1 та 2 місце посіла команда Шостки, 3 місце-команда Сум. Відбулася Першість області з футболу. Шосткинська команда «Колос» зіграла з Конотопською командою в нічию. Відбулося ряд спортивних заходів на День визволення Шостка-Центр.

Наймитенко А.М.
Управління працює в звичайному режимі. Триває робота з пільговим категоріям населення старостинських округів. До 01.10.2021 р. заплановано завершення нарахувань житлової субсидії. Проводиться робота по виявленню одиноких непрацездатних осіб, яким потрібна допомога у осінньо-зимовий період. Проводиться верифікація справ після нарахованих пільг та субсидій за серпень.
Шкарін С.І.
Підприємствами житлово-комунального господарства ведеться  робота з підготовки до осінньо-зимового періоду.  Ведуться роботи на котельні по вул. Бульварній. Здійснені заходи щодо забезпечення доступності маломобільних груп населення по вул. Воронізькій та Садовий бульвар. Завершені роботи по реконструкції фонтану на Садовому Бульварі.

Григорєв Є.В.
Прийом громадян відбувається по тимчасовому графіку роботи. За минулий тиждень надані 370 послуг. За Указом Президента України вперше 9 вересня відзначається День адміністраторів ЦНАПів. 

Фатун І.М.
Подяка всім хто брав участь в організації заходу «Шостка-Центр. День визволення». Особлива вдячність старостинським округам за організацію куренів. Розпочався новий навчальний рік в школі мистецтв та музичних школах громади. Тривають заходи щодо підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період.
Сокульська О.Ф.
Представники профтехучилищ, фахового медичного коледжу взяли активну участь у заходах «Шостка-Центр. День визволення» та заходах на річці Есмань.

ВИРІШИЛИ :
1.1. Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2. Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) підготувати детальну інформацію про забезпечення інтернетом ЗОНЗ в Шосткинській громаді.
1.3.  Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) провести аналіз тарифів на пасажирських перевезеннях з урахуванням ціни на газ.
1.4. В.о. начальника УЖКГ (Шкарину С.І.) завершити роботи по ремонту покрівель в житловому фонді.
1.5. Начальнику відділу культури та туризму (Фатуну І.М.) надати пропозиції щодо використання приміщення бібліотеки в мікрорайоні «Капсуль».



Міський   голова                                                             Микола НОГА

Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

