
Протокол № 39
апаратної наради при міському голові

15 листопада  2021 року                                                                    м.Шостка
        
 ГОЛОВУЄ:  т.в.о. міського голови  Кравченко О.М.
         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 43 особи  (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшли 17 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Штогрин О.Т.
Відкриття додаткових відділень зменшило напругу з госпіталізацією. На даний час зайняті 92 з 105 ліжок. Всі хворі, що цього потребують, госпіталізуються. На стаціонарному лікуванні перебувають 83 хворих з підтвердженим ковідним діагнозом. 4 хворих перебувають під підозрою. Новий штамп вірусу несе за собою тяжкі ускладнення. На минулому тижні зафіксовані 34 смертельні випадки, серед яких жителі ШМТГ, Шосткинського району та інших регіонів. Профілактичними заходами залишаються: дотримання дистанції, обмеження контактів, дотримання санітарних норм. Основним заходом запобігання розповсюдженню хвороби залишається вакцинація.  Дистанційне навчання обмежує контакти та уберігає від захворюваності серед дітей. 

Жук О.В.
На минулому тижні на 20% знизилася захворюваність на ГРВІ  серед дорослих та на 10% - серед дітей. Коронавірусна інфекція стабілізувалася на високих показниках. На 12.11.2021 року кількість хворих досягла 513 осіб, серед яких 33 дітей. До Сум доставлені 166 зразків. Проводиться активна робота по щепленню. За тиждень зроблено 3522 щеплення, за вихідні – 429. До даного процесу долучилася дитяча лікарня, яка працює у пункті вакцинування  в ДК «Зірка». Мобільні бригади виїжджали в села громади, на підприємства. Загалом щеплені 24 тис.297 осіб, двома дозами – 16 тис. 157 осіб, що складає 45% від задекларованого населення. Отримано вакцину Модерн, яка доступна в амбулаторії №4 та БК «Зірка». В будь-якому пункті можливо вакцинувати дітей старше 12 років (за умови довідки від терапевта).

Хаміцевич І.Д.
Дотримання карантинних обмежень дало змогу стабілізувати ситуацію із захворюванням на коронавірусну інфекцію. На минулому тижні по Шосткинській громаді зареєстровано 270 випадків захворюваності, що в 1,5 разів менше ніж на попередньому. Пол селам громади -32 захворювання проти 48 позаминулого тижня. Станом на 14 листопада ситуація покращилася по всій Сумській області, 1104 випадки на 100 тис. населення. По території обслуговування за минулий тиждень померли 17 осіб, з них 12 – жителі Шостки, 2 – жителі сіл Шосткинської громади. На даний час налічується більше 1200 активних осередків. По місту Шостка захворіли 355 дітей, серед них на даний час активних осередків -55. Дистанційне навчання дає позитивний результат щодо зменшення захворюваності серед дітей. Дотримання всіх необхідних карантинних заходів дасть змогу знизити показники  захворюваності. Одним із недоліків є навчання он-лайн для учнів 1-4 класів.

Сергєйко Н.О.
Вакцинація по закладам освіти становить 99%. 19 працівників не вакциновані, серед них 1 працівник ЗДО, 1 – ЗПШО, 17 – ЗЗСО. Проводиться певна робота. Відповідно до рішення Сумської обласної та міської комісій з питань ТБ та НС рекомендовано продовжити дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів. Дистанційна форма навчання має переваги та недоліки. По-перше таке навчання дає змогу зберегти життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу. За словами лікарів, діти є активними переносниками хвороби і  часто хворіють безсимптомно. Дистанційна форма навчання це навчатися протягом усього життя, гнучкий графік, самоосвіта. Одним із недоліків є навчання он-лайн для учнів 1-4 класів. Але основна задача та перевага це збереження здоров’я дітей. 

Ткаченко О.О.
На минулому тижні відбулося засідання обласної комісії з питань ТБ та НС. Було розглянуто важливі питання організації освітнього процесу в «червоній» карантинній зоні. З даного приводу свої думки висловили обласні фахівці в галузі медицини, освіти, лабораторного центру. Рекомендоване дане питання винести на розгляд міської комісії з питань ТБ та НС. Враховуючи пропозиції обласних фахівців, заслухавши інформацію керівників місцевих органів, прийнято рішення про продовження дистанційного навчання до 25 листопада. 

Наймитенко А.М.
Управління праці працює в стабільному режимі з дотриманням карантинних умов. У громадян, що звернулися  до управління повинні мати ковід-сертифікат. Жителям не обов’язково особисто приходити до управління з проблемними питаннями, є можливість   звернутися з письмовими заявами та через інші засоби зв’язку. Проводиться активна роз’яснювальна робота через ЗМІ щодо нарахувань всіх видів соціальних допомог. Виплати з державного бюджету фінансуються своєчасно.

Кошик Л.П.
За 10 місяців 2021 року 402 роботодавцями заявлено про 1637 вакансій. 1329 осіб працевлаштовані. Чисельність працюючих становить 17 тис.135 осіб, що на 5% менше порівняно з минулим роком. На обліку перебувають 1074 жителі ШМТГ, 72% з них отримують допомогу по безробіттю. Існує заборгованість по виплатам протягом 2-х місяців. Така ситуація склалася в цілому по Україні. В ході візиту до міста Шостка В.І. Підлісний – директор Сумського обласного центру зайнятості пообіцяв про погашення боргу до кінця року.

Шкарін С.І.
основна робота зосереджена на сталому проходженні опалювального періоду. Виникали перебої в роботі внутрішньо будинкових систем. Триває капітальний ремонт 5 ліфтів. Власники житла мають можливість змінити форму обслуговування, організувавши ОСББ або на загальних зборах визначити керуючого будинком. 99% житлового фонду приватизовано, тому і жителі повинні брати активну участь в утриманні житлового фонду.

Фатун І.М.
Заклади працюють з дотриманням карантинних обмежень «червоної зони». Школи естетичного виховання працюють в он-лайн режимі. Позитивним є можливість вихователям вдосконалювати знання в області інформаційних технологій. Складнощі виникають при навчанні грі на музичних інструментах новачків. Розпочато підготовку до відзначення   Дня Свободи і гідності, вшанування жертв Голодомору, Новорічних та Різдвяних свят. 

ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома.
 

Т.в.о. міського голови                                                    Олена КРАВЧЕНКО

Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

