
Протокол № 38
апаратної наради при міському голові

08 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, керуючий справами виконкому, 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 надійшли 8 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Місто працює в умовах «червоної» карантинної зони. Всім хто має бажання житии  -  необхідно вакцинуватися.
Промислові підприємства працюють в звичайному режимі. Також надаються населенню всі необхідні соціальні послуги.
 
Гребенюк Д.М.
На даний час промислові підприємства працюють. Темп росту  реалізованої продукції за січень-вересень поточного року становить 132%. На минулому тижні ДП «Імпульс» відвідала делегація у складі Віце-прем’єр Міністра України, представників Міністерства оборони України та «Укроборонпрому». Мета візиту - налагодження роботи підприємства. Продовжується робота з перевізниками щодо дотримання умов «червоної» карантинної зони. Звернення до батьків обмежити пересування у міському транспорті загального сполучення дітей у часи  «пік». Відділ  з розвитку фізичної культури та охорони здоров’я.

Кошик Л.П.
Центр зайнятості працює у відкритому режимі. Для постановки на облік можливе особисте звернення з документами до Центру або реєстрація через додаток «Дія» або отримання талончику в електронній черзі. На поточному тижні запланований семінар для молоді за участю представників військового комісаріату. Постановою КМУ змінені форми роботи Центрів зайнятості. Передбачено збільшення числа зайнятого населення, зменшення кількості безробітних, створення нових робочих місць.

Голушко О.І.
За 4 робочі дні листопада  надходження до бюджету ШМТГ склали 12,9% від плану місяця. Виконання плану надходжень за 11 місяців становить 97%.  Річний план  бюджету ШМТГ  виконаний на 81,6%. У співставному відношенні з минулим роком зростання становить 7,7%. Тривають  робота над опрацюванням рішень міської ради та робота з розпорядниками бюджетних коштів по завершенню бюджетного року.

Сергєйко Н.О.
Відповідно до рішення Сумської обласної комісії з питань ТБ та НС продовжено до 14 листопада дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів. На виконання Постанови КМУ від 20.10.21 № 1096 та Наказу МОЗ відсторонюються від роботи працівники закладів освіти, які ухиляються від вакцинації. Таких осіб  закладах освіти ШМТГ - 28.

Наймитенко А.М.
Управління праці працює з дотриманням карантинних умов. Нараховані житлові субсидії 12 тис.263 сім» ям на суму 11 млн.631 тис.грн.. Інші види державних допомог нараховані 4 тис.757 особам на суму 9 млн.556 тис.грн.. Пільги отримають 1454 особи на суму 1 млн.472 тис.грн.. Виплати через банківські установи пройшли, через поштові відділення будуть здійснені на поточному тижні.

Фатун І.М.
Сьогодні відзначається Всеукраїнський День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Привітання всіх причетних до цього свята. Всі заклади культури готові до роботи у відкритому режимі, але відповідно до Постанов дистанційне навчання продовжено до 14 листопада. 

Доценко А.В.
5 листопада 2021 року відбулося 6 пленарне засідання 4 сесії міської ради. Триває робота по внесенню змін та доповнень до рішень. 

Ждаміров В.М.
В СК «Свема» відбувся кубок області з карате у якому взяли участь 6 команд, 170 учасників. Змагання пройшли на належному рівні.

Ворона Т.В.
Продовжується робота мобільних бригад за участю представників Поліції щодо перевірки дотримання карантинних заходів. За тиждень перевірені 124  об’єкти. За невиконання  карантинних обмежень складені 6  протоколів. Відповідно до ПКМУ та Наказу МОЗу від сьогодні до роботи не допускаються працівники закладів освіти, центральних та міських органів виконавчої влади, які ухиляються від вакцинації.

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.

Хаміцевич І.Д.
Показники захворювання на КОВІД на кінець тижня не покращилися. За минулий тиждень зареєстровано 543 випадки захворювання проти 510 – на позаминулому тижні. 35 хворих дітей. Кількість активних осередків перевищує 1000 осіб. На минулому тижні 22 смертельних випадки. На кінець тижня в ДНЗ №12 виявлені 4 хворих, заклад дітей не приймає. Дотримання карантинних обмежень, дистанція і вакцинація – все що необхідно для подолання вірусу.

Штогрин О.Т.
Додатково для прийому ковід-хворих відкриті очне та ЛОР відділення. На даний час в цих відділеннях перебувають 25 хворих. В інфекційному відділенні перебувають 96 хворих. У 84 – підтверджений діагноз. Хворі важкі. Лікування дорого вартісне. Великий розхід медичних препаратів та кисню. ТОВ «Фармак» безкоштовно переданий потужний концентратор, що покращить якість лікування хворих. Протягом 2-3-х тижнів, поки не піде на спад захворюваність, людям похилого віку краще залишатися вдома та обмежити спілкування.

Жук О.В.
Ситуація із захворюванням на Ковід залишається складною.  546 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, серед них 25-діти. В п’ятницю до обласного центру доставлено 207 ПЛР-досліджень. Як показує практика, 50% з них будуть мати позитивний результат. Триває активна робота у напрямку вакцинації населення. За минулий тиждень зроблено 3780 щеплень, за вихідні – 389. На вихідних працюють два центри вакцинації в амбулаторії №4 та БК «Зірка». Всього щеплені 22 тис. 213 осіб, ІІ дозами – 14 тис.376 осіб. Заплановано проведення вакцинації по підприємствам та в старостинських округах. 

Ткаченко О.О.
Шосткинська  громада підтримала ініціативу Президента України по створенню станцій «Поліцейський громади». Першу таку станцію відкрито в смт Вороніж. Планується відкриття ще 2-х станцій в селах Шосткинської громади. Перебіг корона вірусної інфекції розглянуто на засіданнях обласної та міської комісій ТБ та НС. Прийнято рішення про посилення  карантинних заходів. Тривають перевірки та проводиться роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання. Для отримання роз’яснень  Постанов та Наказів в частині встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”  можливо звернутися до фахівців Управлінні з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК.



ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома.
 
	Начальнику організаційного відділу (Доценку А.В.) вивчити питання роботи водогону на території Погребського старостинського  округу.


	Начальнику відділу культури та туризму  (Фатуну І.М., ), начальнику відділу  з розвитку фізичної культури та охорони здоров’я (Ждамірову В.М.) розглянути питання опалення закладів культури та закладів фізичної культури та спорту під час дистанційного навчання.

      1.4.  Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) терміново розгорнути роботу у  напрямку енергозбереження у закладах освіти.
      1.5. Начальнику фінансового управління (Голушко О.І.) підготувати пропозиції щодо скорочення працівників бюджетних закладів.
      1.6. Старості Тиманівського старостинського округу (Мальцеву С.А.) особисто надати пропозиції щодо покращення транспортного сполучення.
     


Міський   голова                                                             Микола НОГА

Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

