
Протокол № 42
апаратної наради при міському голові

06 грудня   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 45 осіб  (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:   

Голушко О.І.




Іде активна робота над формуванням бюджету ШМТГ на 2022 рік. Триває процес  обговорення. 1 грудня 2021 року на засіданні виконавчого комітету Шосткинської міської ради було прийнято рішення № 342 « Про  проєкт бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік». У зв’язку з прийняттям Державого бюджету на 2022 рік необхідно внесення коректив.
Основні параметри бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік:
Доходи – 650,5 млн грн., у тому числі:
- доходи загального фонду – 633,1млн грн., - доходи спеціального фонду – 17,4 млн. грн
Видатки – 650,5 млн. грн., у тому числі:
- видатки загального фонду – 597,4 млн. грн.,
- видатки спеціального фонду – 53,2 млн. грн.
У проєкті бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік враховані міжбюджетні трансферти 
- освітня субвенція – 165,1 млн грн., що  порівняно з 2021 роком більше на 23,3 млн. грн., або на 16,4 %;
- базова дотація  – 50,0 млн грн., що  порівняно з 2021 роком більше на 7,9 млн. грн., або на 19 %.
Обсяг доходів загального фонду бюджету Шосткинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2022 рік обраховано в сумі  415,5 млн грн, що на 31,3 млн. грн.., або  8,2 % більше, ніж очікувані надходження у 2021 році.
Видатки бюджету  Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ ) складають 466,6 млн. грн. Порівняно з аналогічними плановими показниками бюджету територіальної громади на 2021 рік (станом на 01.11.2021 року) видатки бюджету на 2022 рік збільшились на 31,8млн. грн., або на 7,3%. 
У структурі видатків бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік найбільшу питому вагу – 56 % складають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, які фінансуються з бюджету територіальної громади . 
У 2022 році видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Шосткинської міської територіальної громади, визначаються у сумі 429,2 млн. грн.., що на 31,7 млн. грн.. (8 %) більше порівняно з плановими показниками бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік. 
 	В умовах значного зростання тарифів на енергоносії загальна потреба   на їх оплату у 2022 рік складає 104,3 млн.грн., що майже на 35,5 млн.грн., або 51,6% більше від очікуваного споживання поточного року. У бюджеті Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік заплановані видатки на оплату  розрахунків за енергоносії та інші комунальні послуги у сумі 69,5 млн. грн., питома вага яких складає 16,2 %. Порівняно з відповідними видатками, визначеними у бюджеті на 2021 рік,   зростання склало  19,2 %, або  11,3 млн.грн.
Найбільшу питому вагу, 65,4 відсотка, обсягу видатків спрямовується на галузь «Освіта». В проєкті бюджету Шосткинської міської територіальної громади запланований обсяг на 2022 рік на суму 393,8 млн.грн, що в порівнянні з плановими показниками бюджету на 2021 рік ( станом на 01.11.2021 р.) більше на  36,6млн. грн, або 10,2 %. 
Гребенюк Д.М.
Промислові підприємства працюють з дотриманням карантинних обмежень. Обсяг реалізованої промислової продукції становить 1,6 млн.грн., або 132,2%. Порівняно з відповідним періодом минулого року темп росту становить 87,1%. Підприємства адаптувалися до роботи в умовах «Червоної» карантинної зони. Проводяться перевірки щодо дотримання карантинних заходів перевізниками на міських та міжміських автобусних маршрутах. З 06.12. по 10.12.2021 для старост старостинських округів та керівників структурних підрозділів буде проведений тижневий навчальний курс з SMM.

Харченко Д.О.
10 сіл Шосткинської громади підключаються через систему оптоволоконного кабелю до мережі Інтернет. В 4 селех Інтернет підведений та протестований. Це села Вовна, Гамаліївка, Глазове, Івот, Каліївка, Лушники, Макове, Пирогівка, Погребки та Тиманівка. В інших селах – роботи тривають.

Сергейко Н.О.
Заклади освіти продовжують працювати в умовах карантину з дотриманням всіх необхідних санітарних умов. На сьогодні на Ковід хворіють 13 учнів та 2 педагоги ЗОНЗ, 2 вихованців ДНЗ. На самоізоляції перебувають 6 класів ЗОНЗ та 1 група ДНЗ. В п’ятницю в Клишківському НВК встановлений новий твердо-паливний котел. Проведено інспектування закладів щодо економії енергоносіїв. Приміщення не задіяні в учбовому процесі, відключені від енергопостачання. Система теплозабезпечення багатьох закладів освіти потребує термомодернізації. Порівняно з жовтнем, у листопаді зекономлено теплоносіїв 609,5 Гкал, що становить більше 2 млн.грн.. Учнів 1-4 класів, дітей-сиріт та дітей, що опинилися в СЖО, вихованців ДНЗ планується забезпечити Новорічними подарунками.

Ждаміров В.М.
З 02.12.2021 по 03.12.2021 в СК "Свема" з дотриманням карантинних умов, відбулися Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці в 5 категоріях. Вживалися заходи щодо відновлення роботи плавального басейну, складається кошторис витрат на 2022 рік.

Гришкова О.П.
Служба у справах дітей працює в звичайному режимі. Головна мета служби влаштування дітей до сімейних форм виховання. На обліку таких дітей 166. В поточному році до сімей влаштовані 16 дітей. Ведеться підготовка до Дня Святого Миколая. Придбані подарунки для дітей, що опинилися в СЖУ. Подяка старостам за допомогу службі у відвідуванні сімей, участі в судах та допомозі сім’ям, які цього потребують. Проводиться робота по підбору житла з метою реалізації  Державної програми по забезпеченню житлом дітей-сиріт.

Кириєнко Н.О.
Ведуться наради з підприємцями та проводяться роботи по організації святкової торгівлі біля Новорічної ялинки.

Наймитенко А.М.
Управління працює у звичайному режимі. Проведений автоматичний перерахунок субсидії та інших видів соціальних допомог. Очікується надходження з державного бюджету коштів у сумі 26 млн. грн. на виплату всіх видів допомог.

Штогрин О.Т.
Медичні заклади працюють над підготовкою та поданням до НСОЗУ відкритих пропозицій по пакетам на надання медичних послуг. Вимоги посилюються. На даний час направлені пакети на 6 медичних послуг. Ситуація з захворюванням на ковід стабілізується, але не покращується. 3-й тиждень кількість хворих у інфекційному відділенні залишається на одному рівні. На даний час в інфекційному відділенні перебувають 55 хворих, стан яких важкий. Необхідно і надалі суворо дотримуватися карантинних заходів.

Жук О.В.
Поданий пакет на отримання послуг до НСОЗУ. Тривають роботи по об’єднанню з районним ЦНПМСД. За минулий тиждень зменшилася  кількість хворих на ГРВІ серед дорослого населення на 8%, та на 39% серед дітей. На амбулаторному лікуванні перебувають 318 осіб, серед них 26 дітей. Показник захворюваності дуже високий. У зв’язку зі зменшенням випадів захворювання, зменшується кількість діагностичних досліджень, тому пункт забору ПЦР-тестів в приміщенні БК «К.Маркса» припиняє роботу і залишаються в амбулаторіях За тиждень вакциновані 2531 особа, за вихідні – 275 осіб. Всього щеплено 32 тис.596 осіб (50% задекларованого населення громади). . Двома дозами щеплені 26 тис.718 осіб, або 41% задекларованого населення. 

Хаміцевич І.Д.
Більшість областей залишаються у «червоній» карантинній зоні. Захворюваність  знижується, але залишається високим показник летальних випадків, 400-500 осіб щодоби. 45 летальних випадків по Шосткінській громаді за листопад та 40 – за жовтень. Вакцінальну кампанію необхідно продовжувати.   На минулому тижні в громаді захворіло 188 осіб, з них 116 – по м.Шостка, на минулому тижні – 165. З 06 грудня почнуть діяти нові карантинні вимоги, особливо це стосуватиметься невакцинованих громадян. 

Фатун І.М.
Заклади культури працюють з дотриманням умов «червоної» карантинної зони. Розпочинають прийом відвідувачів Центральна міська та дитячі бібліотеки. Планується відкриття АРТ-Центру. Оголошений он-лайн конкурс  «Новорічна Шосткинщина». До 15 грудня приймаються роботи на виставку в АРТ-центрі. Готуються культурно-розважальні заходи до Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят.  
Шкарін С.І.
Підприємства житлово-комунального господарства працювали над утриманням житлового фонду та доріг. Підприємства «Міськсвітло» та «Шостка-Зеленбуд» працюють над установкою Новорічної ялинки. Більше ніж 3 млн. грн. виділені на капітальний ремонт технічної системи ліфтів. Роботи виконані на 9 ліфтах.


ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома.
	Начальнику управління освіти (Сергєйко Н.О.) звернути особливу увагу та вжити заходів щодо заборони  куріння електронних сигарет  учнями ЗОНЗ.
	Начальнику управління праці та соціального захисту населення(Наймитенко А.М.) сприяти роботі Шосткинського Центру реабілітації дітей-інвалідів.
	Заступнику міського голови (Могильному В.В.) організувати контроль за виконанням звернень громадян, які надходять через систему «Смарт-сіті».
Т.в.о. начальнику управління житлово-комунального господарства (Шкаріну С.І.) забезпечити належне вуличне освітлення майданчику біля Новорічної міської ялинки.
	Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.) продовжити роботи по ремонту інфекційного відділення ШЦРЛ.




Міський голова                                                                           Микола НОГА


Начальник загального відділу                                                  Тамара ЄПИК

