
Протокол № 32
апаратної наради при міському голові

27  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 45 осіб (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.
На території України введений жовтий рівень карантинної зони. Необхідно нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень: дистанція, носіння масок, обмеження рукопотискань. На території громади кількість хворих на коронавірусну інфекцію зростає.

Штогрин О.Т.
Кількість хворих зростає. На стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні  перебувають 25 хворих з підтвердженим діагнозом, 7 хворих – з підозрою, 3 – на апараті ШВЛ. Хворі поступають  з тяжким перебігом хвороби. Серед хворих, осіб що тримали щеплення немає. Єдиний захід запобігання розповсюдженню інфекції – вакцинація.

Жук О.В.
Зростає кількість хворих на ГРВІ. Симптоми захворювань на КОВІД та ГРВІ схожі, тому при перших симптомах необхідно звертатися за медичною допомогою для вчасного діагностування хвороби. На амбулаторному лікуванні перебувають 54 хворих. Взято 130 проб на ПЛР тести. Підтверджено КОВІД ще у 36 громадян. Позитивний результат підтверджується у кожного четвертого хворого. За минулий тиждень щеплено 1435 осіб, що на 200 більше ніж на позаминулому тижні. 831 особі зроблено щеплення вперше. Всього вакциновано 11326 осіб, другу дозу отримали 9253 особи. У вихідні дні звернулися за щепленням 129 осіб. Вакциновані додатково 79 працівників галузі освіти.  

Пурис О.В.
13 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні. Першу дозу щеплень отримали 248 жителів старостинських округів, другу дозу – 936. Порівняно з минулим тижнем приріст складає 130 осіб.

Хаміцевич І.Д.
За вересень поточного року кількість хворих зросла удвічі. Порівняно в серпні зареєстровано 79 випадків, за вересень – 156 випадків. На минулому тижні  зареєстровано 67 хворих , за вихідні додалося ще 36 осіб. На даний час зареєстровані 107 активних осередків. При перших ознаках ГРВІ необхідно залишитися вдома та звернутися до сімейного лікаря. Мають місце випадки захворювання серед працівників закладів освіти та вихованців.

Сергєйко Н.О.
Заклади освіти працюють в звичайному режимі. ДНЗ «Чебурашка» в якому відсоток щеплення серед персоналу склав 30% і мають місце захворювання на КОВІД,  закритий на карантин. Акти готовності закладів до зими майже всі підписані. На придбання котла в Клишківську школу оголошений тендер, після закінчення процедури 28.09.2021 р. процедури розпочнеться робота по його влаштуванню.

Голушко О.І.
Бюджет ШМТГ за 9 місяців поточного року виконаний на 102%. Зростання складає 13,1%. Триває робота над бюджетом поточного року та формуванням бюджету громади на 2022 рік.

Наймитенко А.М.
Опрацьовані всі документи щодо нарахування пільг та субсидій. На даний час майже 9 тис. жителів громади отримують субсидію на відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги та 4348 осіб користуються пільгами. Розпочата видача талонів на нарахування субсидії на осінньо-зимовий період. Отримувачам субсидій у разі відсутності будь-яких змін, субсидія буде призначена автоматично.

Дуб О.Г.
Надається допомога у облаштуванні обігрівача для особи з інвалідністю по зору, який потребує сторонньої допомоги по догляду.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють з дотриманням санітарних норм. Майже 80% працівників школи мистецтв та музичних шкіл отримали щеплення. Заходи відбуваються з дотриманням норми 4 кв.м. на людину. Планується проведення концерту до Дня музики, розглядається формат проведення на свіжому повітрі або в он-лайн режимі.

Шкарін С.І.
Тривають заходи по підготовке до осінньо-зимового періоду. Проводиться ремонт тепломереж. Усунені 15 пошкоджень. Проводяться гідравлічні випробування, заповнення системи холодною водою. ТЕЦ ТОВ «ШП «ХАЕР» та «Імпульс» майже готові до опалювального періоду. Проводяться роботи на підприємстві «Шостка-Тепло». На 6 багатоповерхівках тривають роботи по ремонту покрівель. Виконуються  роботи по ліквідації наслідків негоди на території міста та старостинських округів: розчищення дерев, очищення та прибирання територій.

Шилюк Н.Г.
Відповідно до інформації Сумського Гідроміцентру на поточному тижні опадів не очікується.  Прохання до населення не спалювати сміття та опалий лист на своїх територіях. Плануються рейди по подвір’ям  громади. 





ВИРІШИЛИ:

1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2. Директору  комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Жуку О.В.) підготувати пропозиції щодо збільшення кількості вакцинацій.
1.3. Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) підготувати порівняльний аналіз бюджету на 2021 рік по закладам освіти інших міст Сумської області. 
    1.4. Головному лікарю КНП «Шосткинський районний центр ПМСД» (Пурис О.В.) підготувати інформацію  по кількості щеплених жителів сіл по кожному  старостинському округу.


Міський   голова                                                             Микола НОГА



Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

