
Протокол № 36
апаратної наради при міському голові

25 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 45 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 36 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Місто працює в умовах «червоної» карантинної зони. Всі теплопостачаючі та житлово-комунальні підприємства працювали над запуском системи опалення. Подяка керівникам, робітникам даних підприємств та заступникам міського голови за проведену роботу у вихідні дні. На даний час котельні працюють, необхідно 5-7 днів для усунення всіх проблемних питань, що виникають по окремим житловим будинкам.

Голушко О.І.
План місяця по виконанню бюджету ШМТГ станом на 23 жовтня план місяця виконаний на 75%, план 10 місяців на 103%, план року по доходам  - на 83,4%. У співставних умовах план виконаний на 114,5%. Управління працює в дистанційному режимі, тому прохання до розпорядників коштів звертатися з питаннями дистанційно.

Кошик Л.П.
На даний час Центр зайнятості працює у відкритому режимі. Сьогодні планується проведення робіт по усуненню проблем з електропостачанням, тому видача довідок здійснюватися не буде. Після відновлення енергопостачання буде розпочатий опалювальний період у приміщенні. Роботодавці сфери обслуговування та торгівлі висовують умову всім особам при працевлаштуванні мати ковід сертифікат.

Наймитенко А.М.
Управління працює в звичайному режимі. Введено двухзмінний графік роботи з метою розмежування працівників. Автоперерахунок субсидії на новий опалювальний період проведений для 14 тис. 303 отримувачів субсидії, з них 12 тис.263 домогосподарства мають право на отримання субсидії, 1680 домогосподарствам по доходам відмовлено в субсидії, 263 особи не надали інформацію про зміни. 2618 домогосподарств користуються пільгами, їх кількість на 109 менше ніж у минулому році. Всі заклади соціальної сфери опалюються, окрім приміщення по вул. Халтуріна,4.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють з дотриманням санітарних норм. По мірі вакцинації персоналу будуть відкриватися музичні школи та школа мистецтв. На даний час навчання відбувається  в он-лайн режимі.

Сергейко Н.О.
Освітній  процес в закладах освіти Шосткинської громади відбувається у відповідності з нормативними документами.  У зв'язку з введенням " червоної зони", низьким температурним режимом в окремих закладах освіти, обмеженнями, пов'язаними з вакцинацією працівників, 25- 26 жовтня поточного року офлайн (очно) навчатимуться учні 1-4 класів шкіл 1, 6, 8 та всіх закладів сільської місцевості. Онлайн ( дистанційно) - учні 5-11 класів усіх шкіл (крім Погребківської), учні 1-4 класів ( крім шкіл 1,6,8). З 26 жовтня можливі зміни в організації освітнього процесу.

Доценко А.В.
Триває підготовка до проведення чергової сесії міської ради. Прохання до розробників проєктів рішень, у разі виникнення необхідності внесення змін до проєктів рішень, надсилати інформацію до організаційного відділу.

Григорєв Є.В.
Управління ЦНАП працює по тимчасовому графіку. На минулому тижні відбулася спільна з Державною Міграційною службою України нарада щодо ведення реєстру територіальної громади. 

Пластун С.М.
На території Чапліївського старостинського округу на даний час 7 осіб з підтвердженим діагнозом КОВІД. 144 особи вакциновані, що становить 12% від загальної кількості зареєстрованих громадян.

Трегуб О.Ю.
Підприємства житлово-комунального господарства спільно з теплопостачаючими підприємствами  працювали у надзвичайному режимі. Ліквідовані 2 аварії на теплових мережах на вулицях  Депутатська та С.Бульвар. Житловий фонд підключений до опалювальної системи.

Штогрин О.Т.
В усі  основні об’єкти ЦРЛ поданий теплоносій. Ситуація із захворюванням на коронавірус вкрай складана. 
На стаціонарному лікуванні перебувають 71 хворий, у 59- діагноз підтверджений, 1 хворий підключений до апарату ШВЛ.  Всі хворі з тяжким перебігом хвороби. Виписка проводиться і у вихідні дні з метою звільнення місць. Поступають хворі з Конотопу. Щеплення є необхідним. Нещепленим, особливо літнім людям краще не відвідувати місця скопичення людей, обмежити до мінімуму спілкування. В Україні наразі складна ситуація з киснем. Обмежені поставки.

Жук О.В.
Ситуація із захворюванням на коронавірусну інфекцію вкрай напружена. Спостерігається зростання захворювання на ГРВІ серед дорослого населення на 63%. Велика кількість амбулаторних хворих – 627 проти 470 минулого тижня. Медики працюють з великим навантаженням. Зроблено 712 ПЛР-досліджень за минулий тиждень. В приміщенні БК «Зірка» у великій танцювальній залі відкритий додатковий пункт здачі тестів з  окремим входом. За минулий тиждень зроблено 3837 щеплень, що в 2 рази більше ніж на позаминулому. За вихідні вакциновані 679 осіб, що на 400 більше ніж на минулих вихідних. Додатковий центр вакцинації розгорнутий у приміщенні БК «Зірка», вхід центральний, працює 7 днів на тиждень. Громадянам, які щепляться вперше звертатися саме до цього Центру. Всі центри забезпечені 2 вакцинами Пфайзер та Астразенека. Вакцина Коронавак залишилася  лише на другу дозу. Щеплені 32% населення. Амбулаторії №1,2, дитяча на даний час без опалення.

Кириєнко Н.О.
Проводяться рейди та роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання (громадського харчування та торгівлі) щодо умов роботи в «червоній» карантинній зоні. Працюють лише ті заклади, в яких 100% працівників отримали щеплення.

Ткаченко О.О.
Управлінням з питань НС вживаються заходи щодо недопущення виникнення на території ШМТГ надзвичайних ситуацій. Проводиться робота по роз’ясненню Постанови КМУ від 09.12.2020 р. №1236 «Про  встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», якою чітко прописані всі обмеження.






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 житлово-комунальними підприємствами вжити заходів щодо усунення проблем з теплопостачанням в окремих закладах освіти.
1.3. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.) звернутися до Європейського Союзу щодо поставки кисню.
1.4. Директору комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Жуку О.В.) з метою збільшення темпів вакцинації, розглянути можливість відкриття додаткового центру щеплення у приміщенні БК «Юність».
1.5. В.о. заступника міського голови (Ткаченко О.О.) встановити зв’язок з керівництвом  батальону та корабля «Шостка» щодо потреб у засобах індивідуального захисту під  час перебування в умовах карантину .




Міський   голова                                                             Микола НОГА

Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

