
Протокол № 37
апаратної наради при міському голові

01 листопада  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 13 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Місто працює в умовах «червоної» карантинної зони. Всі теплопостачаючі та житлово-комунальні підприємства працювали на минулому тижні та на вихідних над ліквідацією поривів, що виникли на тепломережах та по окремим будинкам. Проблемні питання ще існують. Для їх усунення необхідно  декілька днів. Особлива подяка керівнику підприємства «Імпульс» за надану допомогу у   запуску тепла.

Голушко О.І.
Річний план  бюджету ШМТГ за 10 місяців виконаний на 106,8%, план місяця виконаний  на 105,5%,зростання у співставному відношенні складає 18,4%.  По основним власним надходженням до місцевого бюджету  податок та збір для фізичних осіб склав 107,8%,  зростання по  акцизному збору-12,2%, по єдиному податку –  10%. Управління готується до засідання виконкому, сесії міської ради та завершення бюджетного року.

Гребенюк  Д.М.
Триває робота над бюджетом участі та  планом соціально-економічного розвитку на 2022-2024 роки. Мають місце порушення режиму карантинних обмежень у міському транспорті. Проводяться рейди-перевірки.

Кошик Л.П.
На обліку в  Центрі зайнятості перебувають 1075 безробітних. На період карантину буде взято на облік ще 30 осіб, які працювали у мережі шкільного харчування. За останні дні жовтня працевлаштовані 20 осіб, за жовтень – 164 особи. З початку року працевлаштовані 1336 безробітних. Кампанія «Таско» набирає групу жінок для навчання та подальшого працевлаштування. Не зважаючи на карантин, роботодавці мають потребу у робітниках різних спеціальностей. 

Наймитенко А.М.
Управління працює  з дотриманням умов карантинної зони. Триває робота зі зверненнями громадян щодо призначення субсидії на новий період та інших  видів державних соціальних допомог. На минулому тижні прийнято 768 жителів громади. Проводиться робота зі старостами старостинських округів. Прохання до громадян, що звернулися за отриманням субсидії, надавати достовірну інформацію що надасть змогу уникнути перевірок та наслідків.  Проблемні питання, що виникають під час оформлення субсидії бажано вирішувати окремо з фахівцями управління при особистому зверненні для  визначення шляхів позитивного їх рішення. 

Сергейко Н.О.
Опалювальний період у закладах освіти розпочатий. Під час пуску опалення виникли пориви теплових мереж на території закладів . На даний час тривають роботи по їх усуненню.   Згідно рішення Сумської обласної комісії ТБ та НС заклади освіти з 27.10.2021 по 07.11.2021 року переведені на дистанційне навчання.

Сокульська О.Ф.
З 20.10. по 22.10.2021 року в м. Суми відбувся обласний молодіжний форум за участю голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.  Молодіжна дорадча рада при міському голові  ввійшла в шістку кращих практик Сумщини. Керівник гуртка інклюзивної освіти «Колейдоскоп»  С.Бондарец отримала відзнаку та грамоту Управління молоді та спорту Сумської ОДА за роботу в області інклюзивної освіти. Творча робота учнів Шосткинської гімназії посіла ІІІ місце серед відео-робіт в рамках проекту «3 дні з UA». На поточному тижні планується робота комісії по розгляду громадських проєктів.

Доценко А.В.
Ведеться підготовка до 6 пленарного засідання 4 сесії міської ради, яка запланована на 05.11.2021 року. Засідання постійних депутатських комісій відбудеться 03 листопада о 09.00 годині  та 13.00 годині.

Фатун І.М.
Заклади культури працюють з дотриманням карантинних обмежень «червоної» зони. Проводиться робота щодо 100% щеплення працівників. У Воронізькій школі-мистецтв заняття проходять в он-лайн режимі. Працівники бібліотечних закладів в селах громади щеплені 100% і працюють з відвідувачами. Процент вакцинації працівників Центральної бібліотечної системи не досяг 100%.  

Ждаміров В.М.
Основні масові заходи в громаді не проводяться у зв’язку з введенням «червоної» карантинної зони. В м.Києві відбувся Чемпіонат з гандболу серед жінок. Жіноча команда Шостки посіла 5 місце. 28 жовтня відбулися змагання зі стрибків на акробатичній доріжці за участю команд Шостки та Сум.

Штогрин О.Т.
Поступово збільшується кількість хворих, які потребують пролонгованого гемодіалізу. На сьогодні в громаді 21 такий хворий. ЦРЛ переданий безкоштовно додатковий апарат штучної нирки. На даний час таких апаратів 6. Ситуація із захворюванням на корона вірусну інфекцію вкрай складна. На даний час в інфекційному відділенні перебувають 85 хворих. У  71 особи підтверджений  ковід. Всі хворі в тяжкому стані. За вихідні поступило 61 хворий.  99% потребують кисневої підтримки. Розхід кисню в 2 рази перевищує той, що був навесні. Постійно підтримується зв’язок з поставщиками. Подяка Сумам, які на вихідні дні забезпечили додатковими поставками кисню. Щеплення – єдиний вихід запобіганню та розповсюдженню вірусу.

Жук О.В.
Ситуація із захворюванням на ГРВІ погіршується. Кількість хворих за тиждень зросла на 21%. На амбулаторному лікуванні перебувають 705 хворих, серед них 35-діти. За минулий тиждень зроблено 3865 щеплень, за вихідні – 918. Всього щеплені 19 тис. 820 осіб, ІІ дозами – 12 тис.989 осіб, що складає 37% від загальної кількості задекларованого населення. Вакцина Короновак доступна в усіх пунктах щеплення. 

Пурис О.О.
На даний час діагноз ковід підтверджений у 41 особи. З 144 швидких тестів, у 23 осіб результат позитивний. Всього проведено 292 тести. На минулому тижні зроблено 543 щеплення. 1 дозу вакцини отримали 1208 осіб, або 26,4% жителів старостинських округів, двома дозами щеплені 1410 осіб (14,2%).



ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	Начальнику фінансового управління (Голушко О.І.) посилити контроль за виконанням розпорядниками бюджетних коштів річних показників. Прискорити роботу по складанню   проекту бюджету ШМТГ на 2022 рік та винести на  розгляд  постійних депутатських комісій.

     1.3.   Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) здійснити перевірку під’їзних шляхів до Індустріального парку «Свема».
      1.4.      Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) провести аналіз дистанційного навчання окремо по кожному закладу освіти ШМТГ та прискорити роботу по 100% щепленню працівників ДНЗ ШМТГ.
1.5.       Керівникам відділів, управлінь, структурних підрозділів міської ради проаналізувати показники роботи за 2021 рік, звернути особливу увагу на виконання питань, порушених у зверненнях громадян.


Міський   голова                                                             Микола НОГА

Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

