
Протокол № 41
апаратної наради при міському голові

29 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:   

Гребенюк Д.М.
Триває робота над реалізацією проєктів, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР. Планується взяти участь та забезпечити присутність старост старостинських округів у семінарі щодо організації якісного інтернет контекту. Прохання надати пропозиції до Плану соціально-економічного розвитку ШМТГ на 2022-2024 роки. 

Голушко О.І.
План власних доходів  до бюджету ШМТГ за 11 місяців становить 103% , що на 15,5% більше минулого року. Готується проєкт рішення на засідання виконавчого комітету. Проводиться аналіз виконання бюджету за 2021 рік по основним розпорядникам бюджетних коштів.

Григорєв Є.В.
ЦНАП здійснює прийом громадян за тимчасовим графіком. Проводиться наповнення реєстру територіальної громади. До цієї роботи, після отримання електронних ключів,  будуть залучені всі працівники і ті, що знаходяться на віддалених робочих місцях. Ведеться підготовка до електронної реєстрації місця прописки громадян, яка буде введена в дію з грудня поточного року.

Кошик Л.П.
У базі даних Центу зайнятості налічується більше 60 вакансій. Найбільшим попитом користуються продавці, електрики, механіки, юристи, прибиральниці, вантажники. За минулий тиждень працевлаштовані 55 осіб. Загалом за листопад більше 100 безробітних отримали роботу. З 01 січня у рамках Всеукраїнського експерименту вносяться зміни у порядок обслуговування населення а також у порядок подання звітності. Вся інформація буде направлена в особисті кабінети роботодавців. 

Наймитенко А.М.
Відповідно до доручення міського голови, складений план економії енергоресурсів. Завершено підготовку та направлені до міністерства списки отримувачів житлових субсидій та пільгових категорій населення. В листопаді субсидію отримають 14 тис.511 домогосподарств, що на 2048 більше ніж в жовтні. Очікуються надходження з державного бюджету на суму 23 млн.254 тис.грн.. За листопад місяць 2 тис.589 осіб отримають пільги на загальну суму 3 млн.109 тис.грн..

Фатун І.М.
Заклади культури працюють з дотриманням обмежень «червоної» карантинної зони. Відбувся захід «Запали свічку пам’яті». Урочисто привітали бійців 13 окремого мотопіхотного батальйону в смт Вороніж. Для Новорічної ялинки придбані нові іграшки, вогники. Планується розширення фото зон, торгівельних павільйонів. 

Ждаміров В.М.
З 26.11.2021 по 28.11.2021 в СК"Свема" проходив Міжнародний турнір з хокею на траві, в якому взяли участь 8 команд. Команда ДЮСШ «Барса» посіла ІІ місце. В 27.11.2021 м.Суми відбувся Чемпіонат області з дзю-до. У змаганнях взяли участь 7 вихованців ДЮСШ «Барса», які отримали 4 медалі.

Шкарін С.І.
Продовжується робота по утриманню житлового фонду. На минулому тижні вжити  заходи  ліквідації наслідків негоди. Проводяться роботи по капітальному ремонту житла, заміні вхідних дверей, ремонту козирків. За кошти державного бюджету відремонтовано технічну частину двох ліфтів.

Сергєйко Н.О.
Заклади освіти працюють в очному режимі з дотриманням умов «червоної» карантинної зони. На самоізоляції перебувають 2 класи ЗОШ №8. Здійснюється постійний моніторинг захворюваності та контроль за станом дотримання санітарних норм. В рамках заходів економії енергоносіїв прийнято рішення про об’єднання ДНЗ №№4 та 9.

Жук О.В.
Зменшується кількість хворих на ГРВІ серед дорослого населення. На минулому тижні цей показник зменшився на 25%.  Захворювання серед дітей залишається на рівні минулого тижня – 148 осіб. З діагнозом «коронавірус» на амбулаторному лікуванні перебувають 371 хворий. За тиждень вакциновані 3160 осіб, за вихідні – 343 особи. Всього щеплено 48% жителів громади, що уклали договори з сімейними лікарями. Двома дозами щеплені 21 тис.817 осіб. Зросла кількість звернень щодо вакцинації дітей. Пункт вакцинації працює в Дитячій лікарні, щеплення проводиться вакциною «Пфайзер»,  разом з дитиною щеплення можуть зробити і батьки.

Хаміцевич І.Д.
Захворюваність продовжує знижуватися. По Сумській області показник становить 1300-1200 осіб на 1000 населення. Показник по громаді становить 582 особи на 100 тис. населення. Але це є високий показник. На минулому тижні в громаді захворіло 218 осіб, що в 2 рази менше ніж на початку листопада. На даний час налічується 900 активних осередків. Необхідно дотримуватися карантинних обмежень та продовжувати вакцинальну кампанію. Інструкція по новому штампу вірусу відсутня. Заходи будуть розроблятися відповідно до вказівок МОЗУ. Розпізнати штамп нового вірусу можуть лише референтні лабораторії.

Ткаченко О.О.
Управління НС підводить підсумки роботи,  моніторинг НС за 2021 рік. Складаються документи на 2022 рік, надаються пропозиції до бюджету ШМТГ. Приймаються заявки на навчання з ЦЗ населення, які будуть направлені до методичного центру м.Суми. Проведено зустріч з бійцями 13 окремого мотопіхотного батальйону в смт Вороніж, визначені проблемні питання. Відпрацьовуються спільні заходи роботи з Поліцією, Військоматом, військовою частиною.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома.
	Розпорядникам бюджетних коштів вжити конкретих заходів щодо зниження показників енерговитрат.
	Т.в.о. начальника житлово-комунального господарства  вжити заходів щодо відновлення роботи міської лазні та диспетчеризації ліфтів.




Міський голова                                                                           Микола НОГА


Начальник загального відділу                                                  Тамара ЄПИК

