
Протокол № 31
апаратної наради при міському голові

20  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 44 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.
Заклади освіти працюють в звичайному режимі. Подяка старості Глазівського старостинського округу Небилиці П.М. та працівникам галузі культури за організоване свято в Глазівському старостинському окрузі. Подяка комунальним службам та всім задіяним у ліквідації наслідків негоди. 

Сергейко Н.О.
Навчальний процес проходить у звичайному режимі з дотриманням всіх необхідних санітарних норм. На сьогоднішній день вакциновані 1507 працівників закладів освіти, на минулому тижні – 1486 працівників, загалом кількість вакцинованих складає 80%. Найнижчий показник 52% у гімназії, 66% - ЗОШ №7, 72% - ліцеї. Робота щодо необхідності вакцинації продовжується.

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. 

Фатун І.М.
Заклади культури працюють з дотриманням санітарних норм. Для працівників школи мистецтв організовано зустріч із завідуючою інфекційним відділенням Тетяною Тупіковою щодо необхідності щеплень. Робота в даному напрямку продовжується. В рамках фестивалів у селах громади відбулося свято в с.Глазово. 22 вересня відбудеться мітінг-реквієм «Зірниці пам’яті» до Дня Партизанської слави в с.Остроушки.

Шкарін С.І.
Тривають заходи по підготовке до осінньо-зимового періоду. Проводиться ремонт тепломереж. вихідними днями виконувалися роботи по ліквідації наслідків негоди на території міста та старостинських округів: розчищення дерев, відновлення енергопостачання. відновлено енергопостачання в будинку по провулку Депутатському,12. Планується продовження робіт по ремонту покрівель при сприятливих погодних умовах.

Штогрин О.Т.
Ситуація з захворюванням на коронавірусну інфекцію поступово погіршується. На стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні перебувають 36 хворих, у 22 осіб підтверджений діагноз, 10 хворих під підозрою, 2 хворих на апаратах штучного дихання. Серед хворих осіб, які отримали щеплення немає. Акти готовності закладів до зими підписані. При сприятливих погодних умовах запланована заміна вікон в очному та ЛОР-відділеннях. 

Жук О.В.
Спостерігається зростання захворювання на ГРВІ серед дорослого та дитячого населення. На поточному тижні захворіло на 40 дітей більше ніж на минулому. На 49 осіб збільшилась кількість хворих на коронавірус, які лікуються в амбулаторних умовах. На минулому тижні проводилося щеплення в трудових колективах підприємств «Бель-Шостка», «Імпульс». За минулий тиждень вакциновані 1235 осіб, за першою дозою звернулися 637 осіб. Всього з початку кампанії вакцину отримали 10505 осіб, двома вакцинами щеплені 8637 осіб. На минулому тижні зроблено на 107 щеплень більше ніж на позаминулому. Всі види вакцини наявні. 

Пурис О.О.
На амбулаторному лікуванні з діагнозом КОВІД перебувають 7 осіб, 2 особи з Чапліївки і 5 з смт Вороніж. 2 хворих на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні.  Серед населення проводиться роз’яснювальна робота щодо дотримання санітарних норм та протиковідних заходів.

Шилюк Н.Г.
На минулому тижні проведені міжрегіональні, тактичні спец навчання. Всі задіяні підприємства та служби спрацювали на високому рівні за що висловлюється велика подяка. З урахуванням зауважень, перероблений план евакуації ШМТГ.







ВИРІШИЛИ:

1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 

1.2. Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) спільно з директором комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Жук О.В.) організувати щеплення в закладах освіти з  найменшим відсотком вакцинованих осіб.




Міський   голова                                                             Микола НОГА

Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

