
Протокол № 34
апаратної наради при міському голові

11 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 48 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 20 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Місто працює в умовах підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період. Кількість хворих на коронавірусну інфекцію збільшується. Хворі все більше з тяжким перебігом.  Хворіють сім’ями. Єдиний вихід всім жителям громади зробити щеплення, захистивши не лише себе, а й оточуючих.

Шкарін С.І.
Житловий фонд до  осінньо-зимового періоду підготовлений. Здійснюється вивіз сміття, опалого листя. Проводиться  капітальний та поточний ремонт житлового фонду. Проводиться перевірка система подачі теплоносія. Очікується поставка котла на підприємство «Шостка-тепло», газова частина підготовлена до роботи.

Дац Н.І.
В інфекційному відділенні на стаціонарному лікуванні перебувають 56 хворих на коронавірусну інфекцію, 3 з них підключені до апарату ШВЛ, 8 хворих – з підозрою на інфекцію. За добу використовується майже 670 л кисню. Опалювальний період в інфекційному відділенні розпочатий. Інші відділення готові до прийому теплоносія. Вакцинованих осіб серед хворих, що перебувають в інфекційному відділенні немає.

Жук О.В.
Ситуація з захворюванням на коронавірус з кожним днем погіршується. За вихідні дні отримані 114 позитивних результатів. Серед них 15 – у дітей. Серед 340 хворих, що перебувають на амбулаторному лікуванні, 30 – діти. Спостерігається масове захворювання серед дітей. На минулому тижні щеплені 1341 людина, за вихідні усього 130 осіб. До виїзних бригад зверталися по 123 людини. Всього з початку кампанії вакциновані 12 тис. 960 осіб , повний курс отримали 10 тис. 352 особи (24%) дорослого населення. На поточному тижні працюватиме мобільна бригада у центрі міста «Укрпошта». Щеплені 84% працівників ЦПМСД.

Хаміцевич І.Д.
По громаді зареєстровано 178 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, 139 – жителі міста, серед них 20 дітей. За минулий тиждень всього було зареєстровано 168 випадків. Єдиним виходом запобігання розповсюдженню хвороб є вакцинація, яка стала обов’язковою для кола людей окремих професій. Розроблений алгоритм поводження в ЗОНЗ, ДНЗ у разі виникнення випадків захворювання.

Ворона Т.В.
Необхідно посилити відповідальність батьків за здоров’я своїх дітей, та зробити щеплення. Серед співробітників Управління щеплені 92%. Власним прикладом демонструємо необхідність щеплень та можемо надати консультації в цьому напрямку.

Пурис О.В.
27 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, їх кількість зросла майже в 2 рази. За тиждень зроблено 177 щеплень. Першу дозу отримали 101 особа, дві – 76 осіб. Загалом з початку кампанії вакциновані 2413 осіб: першою дозою -227, другою – 1903 особи. 

Наймитенко А.М.
УПСЗН працює в звичайному режимі. 9 тисяч домогосподарств отримали субсидію за спожиті комунальні послуги у розмірі 3 млн.611 тис.грн.. Перший транш ДСД отримали 4248 осіб на суму 3 млн.279 тис.грн..  Здійснюється прийом громадян, очікується прийняття нових звернень на призначення субсидії на опалювальний період  від 6 тис. осіб.. Близько 13 тис. 312 домогосподарствам перерахунок буде зроблений автоматично. У разі виникнення проблемних питань при нарахуванні субсидії пропонується звернутися особисто до УПСЗН. Відповідно до доручення міського голови, проводиться робота по виявленню одиноких громадян похилого віку, особливо це стосується сільської місцевості, з метою надання допомоги у осінньо-зимовий період. 

Сергєйко Н.О. 
На самоізоляції перебувають три класи ЗОШ №11 та школи-ліцею. Також по причині захворювання помічника вихователя закрито дошкільне відділення Богданівського ДВК. Частково розпочатий опалювальний сезон в 9 закладах освіти в сільській місцевості. Осінні канікули заплановані на період з 18 по 24 жовтня.


Кошик Л.П.
З 25 працівників Центру зайнятості вакциновані 25. За 9 місяців поточного року на обліку перебували 160 опалювачів, які не лише отримували допомогу по безробіттю, а й пройшли он-лайн навчання та отримали посвідчення. Розпочався процес їх прийому на роботу управлінням освіти ШМР та іншими організаціями. З 15 жовтня своїх робітників приймає на роботу ТОВ «ШП «ХаЕР». На даний час на обліку в ЦЗ перебувають 1200 осіб, 900 – отримують допомогу по безробіттю.

Ждаміров В.М.
9-10 жовтня 2021 р. відбувся Фінал Кубку України з лижоролерів та турнір пам’яті Заслуженого тренера України І. Бушмельова. 09.10.2021 року в СК"Імпульс проведений Відкритий Чемпіонат області по карате, в якому взяли участь  9 команд, загалом - 180 учасників. 8-10 жовтня 2021 року пройшов турнір з футболу «Золота осінь- 2021» серед юнаків 2010-2011 р.н. В змаганнях взяли участь 10 команд з таких міст як Дружба, Конотоп, Кролевець, Путивль, Глухів, Семенівка. Перемогу отримала команда ДЮСШ «Барса».

Фатун І.М.
В АРТ-центрів працює виставка художніх робіт Олександра Глущенка. У Краєзнавчому музеї продовжує працювати до кінця місяця виставка «Територія вічних цінностей». Ведеться підготовка до святкування Покровського ярмарку» та «Кортопляного блокчейну» в с.Ковтунове. З нагоди Дня захисників України до м. Шостки з м.Харків прибуде виставка робіт Народного художника України В.Ковтуна. 

Григорєв Є.В.
Проведено роботу по розміщенні на сайті ШМР інформації стосовно Управління «ЦНАП». Вся розміщена інформація є актуальною на даний час.

Голушко О.І.
Бюджет ШМТГ за першу декаду місяця виконаний на 30%, за 9-ть  місяців поточного року на 98%. Темп зростання становить 8,5%. Триває робота над звітом щодо виконання бюджету ШМТГ за 9 місяців 2021 року.



ВИРІШИЛИ:

1.1. Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2. Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.): 
1.2.1 вжити заходів щодо дотримання температурному режиму, що відповідає санітарним нормам,  по кожному закладу освіти; 
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     1.2.2. прискорити процес придбання котла для Клишківського НВК. 
1.3. В.о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня» (Дац Н.М.) підготувати ЛОР – відділення  для прийому інфекційних хворих (як резервне) та інфекційне відділення Дитячої лікарні до прийому хворих на коронавірусну інфекцію дітей.
1.4. Завідувачці Шосткинським міськрайонний відділом ДУ "Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" (Хаміцевич І.Д.) посилити контроль за відвідуванням закладів освіти осіб  з ознаками хвороби.
     1.5. Начальнику відділу з розвитку охорони здоров’я, фізичної культури та спорту (Ждамірову В.М.) підготувати пропозиції щодо заохочення тренерів футбольних команд-переможців.
      
	



Міський   голова                                                             Микола НОГА



Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

