
Протокол № 40
апаратної наради при міському голові

22 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 43 особи  (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшли 10 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Гребенюк Д.М.
Промислові підприємства працюють з дотриманням всіх необхідних санітарних умов та карантинних обмежень. Обсяг реалізованої промислової продукції склав 132% до відповідного періоду минулого року. Завершений 4 етап конкурсу для участі у «Бюджеті участі ШМТГ на 2022 рік». За результатами голосування відібрані 7 проєктів, які передані до фінансового управління та інших структурних для фінансування та включення в плани на наступний році. 

Голушко О.І.
Доходи до бюджету ШМТГ склали 338 млн.грн., що становить 48,3% до місячного обсягу за листопад, 104%  - до обсягу за 11 місяців та 89% до річного плану. Темпи зростання в співставному відношенні становить 112,8%. На минулому тижні проведено ряд нарад з розпорядниками бюджетних коштів. Підготовлений проєкт бюджету ШМТГ на 2022 рік, якій буде на поточному тижні розміщений на сайті міської ради та винесений на розгляд виконавчого комітету.

Єфремов В.В.
Відбулася розмова з головним проектантом по реконструкції стадіону «Свема».
 
Григорєв Є.В.
ЦНАП здійснює прийом громадян за тимчасовим графіком. Триває робота по наповненню реєстру територіальної громади. Відбулися зміни у правилах реєстрації місця проживання. Відтепер таку функцію можливо здійснити в он-лайн режимі.


Кошик Л.П.
Надавалася допомога військовим частинам в підборі кадрового складу. На цьому тижні 10 жінок з числа безробітних приступлять до виконання обов’язків по охороні держави. Також триває співпраця з Поліцією. Проведений он-лайн семінар для молодшого складу Поліції. Відбувся набір кадрів для корпорації «Таско», які пройдуть двотижневі курси навчання при Центрі зайнятості та 2 тижні навчатимуться у Харкові. Приступили до роботи група працівників КП «Шкільне харчування». Всього на обліку перебувають 1046 безробітних, що  менше ніж на минулому тижні. З них 753 особи отримують допомогу по безробіттю. Найменша сума виплат для незастрахованих осіб складає 1000 грн.. Застраховані особи отримують допомогу в розмірі від 1800 до 9000 тис.грн.. В грудні у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати розмір виплат по безробіттю також підвищиться.

Наймитенко А.М.
Управління працює з дотриманням карантинних заходів. Протягом тижня прийнято 741 особу з різних питань. 321 особа отримала державну соціальну допомогу на загальну суму 1 млн.112 тис.грн.. З відвідувачами проводиться роз’яснювальна робота про необхідність щеплення. Взято участь у заходах по обстеженню умов проживання багатодітних родин щодо дотримання ними протипожежних заходів. Надано роз’яснення про поводження з вогнем та перевірено пічне опалення.

Сергєйко Н.О.
Рішенням педагогічної ради та усіх учасників освітнього процесу, враховуючи відсоток щеплення педагогічного складу та обслуговуючого персоналу,  відновлено очне навчання для учнів 1-4 класів. З 22 листопада очна форма навчання відновлена і для інших учнів  5-11 класів, окрім 5 навчальних закладів. З 23 листопада приступлять до навчання учні 5-11 класів ЗОН №11 та Собицького, Чапліївського НВК. З 25 листопада навчання буде відновлено для учнів ЗОШ №5. Здійснюється щоденний моніторинг дотримання протиепідемічних заходів всіма учасниками освітнього процесу.

Сокульська О.Ф.
Організоване святкове привітання в он-лайн режимі  з  Міжнародним Днем студента. Відбувся відкритий захист проєктів інститутів громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, яким буде надана фінансова допомога у 2022 році. На розгляд було винесено 4 проєкти на загальну суму 44,7 тис.грн..

Фатун І.М.
Заклади культури працюють з дотриманням карантинних обмежень без відвідувачів. З 18 листопада навчання в школі мистецтв проводиться в он-лайн режимі.
Жук О.В.
Після приєднання РЦПМСД будуть визначені шляхи економії енергоносіїв.

Штогрин О.Т.
Працює 1 котел на твердому паливі. За час пандемії на заходи по боротьбі з Коронавірусною інфекцією з місцевого бюджету витрачені кошти в сумі 7,1 млн.грн..

Пурис О.В.
Завершуються роботи по облаштуванню амбулаторії в смт Вороніж. Здача об’єкту планується 24 листопада. Облаштований пандус.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома.
	Розпорядникам бюджетних коштів вжити заходів щодо зниження показників енерговитрат.
Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) надати пропозиції щодо реалізації проєктів, передбачених Бюджетом участі на 2021 рік, які на даний час не реалізовані. 
Начальнику відділу культури та туризму ШМР (Фатуну І.М.) вжити заходів щодо осучаснення міської новорічної ялинки з використанням новітніх інтерактивних технологій. 
 

Міський голова                                                                           Микола НОГА


Начальник загального відділу                                                  Тамара ЄПИК

