
Протокол № 33
апаратної наради при міському голові

04 жовтня  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 46 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 10 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Місто готується до роботи в осінньо-зимовий період. Кількість хворих на коронавірусну інфекцію збільшується.

Шкарін С.І.
Тривають роботи по підготовке житлового фонду до  осінньо-зимового періоду. Всього на капітальний ремонт житлового фонду  було передбачено 5 млн.674 тис.грн.. На даний час виконано робіт на 5 млн.674 тис.грн., а саме замінені та відремонтовані інженерні мережі в 12 будинках, замінено теплоізоляцію в 26 будинках, капітально відремонтовані 14 під’їздів та 11 козирків, замінені 90 вхідних дверей в багатоповерхівках, відремонтовано покрівлі на 60 житлових будинках. Роботи продовжуються. Вцілому житловий фонд підготовлений до осінньо-зимового періоду на 90%.

Сергєйко Н.О.
Акти готовності закладів освіти до осінньо-зимового періоду підписані, крім ДНЗ №№4,29 та ЗОШ №4, які розташовані в мікрорайоні Капсуль. В ДНЗ, де температурний режим нижче санітарного, включаються електрообігрівачі. В ЗОНЗ, за рішенням адміністрації, скорочується тривалість навчального процесу. В селах громади, майже у всіх  НВК розпочатий опалювальний процес. 

Дац Н.І.
Акти готовності закладів охорони здоров’я до осінньо-зимового періоду підписані. Введено в експлуатацію котельну інфекційного відділення. В інфекційному відділенні перебуває 51 особа з діагнозом коронавірус, 5 осіб з підозрою, 1 особа підключена до апарату ШВЛ.


Жук О.В.

Амбулаторії до роботи в осінньо-зимовий період готові. Акти підписані. Зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію. За минулий тиждень взято 324 проби на ПЛР дослідження. З них 147 – позитивний результат Позитивний результат підтверджується у кожного другого хворого. В п2ятницю хворих на коронавірус було 110, за вихідні додалося ще 87 осіб. Загалом за минулий тиждень зареєстровано 197 хворих, на позаминулому – 90.  За минулий тиждень щеплено 1435 осіб, що на 200 більше ніж на позаминулому тижні. 1381 особу. Під час роботи мобільних бригад проведено 142 щеплення. За вихідні дні до амбулаторій за вакцинацією звернулися 103 особи.   Загалом вакциновано 12153 особи, що складає 22,5% від загальної кількості населення. 

Пурис О.В.
18 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, 23 – на самоізоляції.  Першу дозу щеплень отримали 200 жителів старостинських округів, загалом щеплені 1019 осіб. Сільські амбулаторії та ФАПи до роботи в осінньо-зимовий період готові. Розглядається питання закупівельної ціни на газ.

Хаміцевич І.Д.
Ситуація з захворюванням на коронавірусну інфекцію погіршується. За вересень поточного року зареєстровано 294 хворих, що в 3,5 разів більше ніж в серпні. На минулому тижні  зареєстровано 130 хворих, що в 2 рази більше ніж на попередньому, коли було 67 хворих. На самоізоляції перебувають 400 осіб. Необхідно більш уважно ставитися та виконувати всі карантинні обмеження.

Голушко О.І.
Бюджет ШМТГ за 9 й  місяць поточного року виконаний на 76,7%. За 9-ть місяців на 107%. План місяця виконаний на 118%. Темп зростання становить 18%. Триває робота над  формуванням бюджету громади на 2022 рік.

Гребенюк Д.М.
Промислові підприємства ведуть підготовку потужностей до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 01 жовтня відбулася акція протесту перевізників щодо різкого підвищення ціни на газ Метан. Вивчається дане питання по іншим містам Сумської області. Триває робота над проєктами до «Бюджету участі».

Фатун І.М.
Заклади культури готові до роботи в осінньо-зимовий період. До закладів сільської місцевості завозяться дрова. Проведено ряд заходів до Дня музики, Дня  територіальної оборони, Фестиваль маку у селі Маково. Ведеться підготовка до Покровського ярмарку.


Ждаміров В.М.

2 жовтня відбувся Чемпіонат області з футболу серед команд Першої ліги. Команда Шосткинщіни стала чемпіоном Сумщини. Проведені урочистості та нагородження. 3-го жовтня 2021 року відбувся I Всеукраїнський турнір з боксу пам’яті Заслуженого тренера України - Русских Никандра Федоровича, в якому взяли участь 100 спортсменів з 6 областей. Захід відвідав український боксер у супер важкій ваговій категорії Роман Капітоненко.

 Шилюк Н.Г.
Відповідно до інформації Сумського Гідроміцентру на поточному тижні опадів не очікується, температура повітря вдень до плюс 12 0С, вночі до плюс 3 0С  Планується проведення навчання щодо боротьби з тероризмом  за участю місцевих курсів ГО та суб’єктів господарювання.  




ВИРІШИЛИ:

1.1.Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2. Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.)  04.10.2021 року до 12.00 години підготувати інформацію по температурному режиму по кожному закладу освіти. 


Міський   голова                                                             Микола НОГА



Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

