
Протокол № 43
апаратної наради при міському голові

12 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 8 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   


Гребенюк Д.М.
Основні промислові підприєства, які виробляють 90% промислової продукції – «Імпульс», «Lactalis», «Фармак», «Фармхім» та інші. ДП «ШЗ «Імпульс»: Державне підприємство «Шосткинський завод  «Імпульс» - єдине в Україні і одне з небагатьох у світі підприємство, яке в замкнутому циклі випускає капсульну продукцію і засоби ініціювання промислових вибухових речовин.Також, працює над освоєнням нових видів діяльності, одним з таких напрямків є створення  виробництва  пострілів. Lactalis: В цьому році Компания Lactalis Group придбала акції компанії Веl - українскої компанії Bel Shostka Ukraine. Планується, що відповідний крок -  зміцнить європейське коріння групи, особливо в Італії і Німеччині, та відкриє гарні перспективи на ринках молочної продукції та сиру.Стратегічною цілю є здорова молочна продукція. «Фармак»: У 2015 році «Фармак» відкрив власне виробництво субстанцій у місті Шостка. Приблизно 20% субстанцій для лікарських засобів компанії виготовляються на цьому заводі. Щороку проводиться робота по освоєнню нових видів продукції. «Фармак» системно інвестує не лише у власне виробництво, але і у розвиток громади – придбання апаратури та устаткування для закладів охорони здоров’я, та інших установ і організацій.  Технологія: «НПП Технологія» єдине підприємство в Україні, що виробляє теплоізоляційні вироби з піноскла. Продукція з піноскла користується попитом на національному та міжнародному ринках. Є негорючим, екологічно безпечним матеріалом. На даний час підприємства працює у напрямку розширення ринків збуту. «Фармхім»: 
З 2002 року стабільно працює «Фармхім» - виробник фармацевтичних інгредієнтів.  В останні роки працюють у напрямку  реконструкції приміщень та встановлення додаткових ліній по виробництву продукції, освоєнню нових видів продукції.
Стабільно працюють малі підприємства «Катунь», «Галант», «Зодіак», «Грант сервіс», «Плюс» ЛТД, «Ронік», «Максим», «Укрпромупровадження» та інші. Особлива увага керівників малих підприємств була спрямована на збереження трудових колективів та збільшення обсягів реалізованої продукції, розширення ринків збуту. На більшості підприємств наприкінці року проводиться робота по виконанню замовлень 2021 року, а також укладання договорів на новий період – 2022 рік. Також, підприємства приймають активну участь у житті громади. Долучаються та самостійно проводять роботу у напрямку здорового способу життя.

Кириєнко Н.О.
Підприємства торгівлі готуються до Новорічних свят. Облаштовується торгівельний майданчик біля міської Новорічної ялинки. Встановлені 8 споруд, які здійснюватимуть торгівлю продуктами харчування та сувенірами.
 
Наймитенко А.М.
Управління працює у звичайному режимі. За минулий тиждень звернулися 300 осіб. Спільно з Територіальним центром проводяться роботи по відкриттю кімнати для осіб, що постраждали від домашнього насильства. 14 грудня відбудеться вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Планується вручення подарунків до Новорічних та Різдвяних свят жителям міста та громади, які опинилися у скрутних життєвих умовах та тим, що перебувають на обслуговуванні у Територіальному центрі. 

Сергєйко Н.О.
заклади освіти працюють з дотриманням умлв «червоної» карантинної зони. До зимових канікул залишилося 2 тижні, тому всі заходи направлені на плідне завершення семестру. Сплановано проведення «новорічних ранків». Оголошений конкурс серед закладів загальної освіти, дошкільної та позашкільної освіти на кращу новорічну ялинку. Конкур буде проведений у трьох номінаціях: жива, штучна та віртуальна ялинка. Переможці будуть визначені до Нового року та отримають цінні подарунки.

Сокульська О.Ф.
На минулому тижні, з метою патріотичного виховання молоді, проведений захід до Дня Збройних Сил України. Ведеться підготовка до Новорічних та Різдвяних свят. Відбудеться привітання молодіжних самодіяльних колективів. Діти, що опинилися в СЖУ отримають новорічні подарунки. Спільно з Богданівським старостинським округом готується програма до Дня Святого Миколая у селі Пирогівка для дітей та молоді.

Титович Т.О.
Наразі придбані 3 квартири для осіб тимчасово переміщених із зони проведення АТО. Планується придбання ще однієї квартири.

Голушко О.І.




Станом на 10 грудня річний бюджет виконаний на 96,3%. Темп зростання складає 108,4%. Триває обробка матеріалів минулої сесії та ведеться підготовка до наступної сесії міської ради. Прохання до розпорядників бюджетних коштів максимально сконцентруватися на формуванні бюджету, бо до кінця року залишається 2 тижні.
Фатун І.М.
Заклади культури готуються до Новорічних та Різдвяних свят. Апаратна нарада проводиться в Тиманівському старостинському окрузі. Будинок культури святково прикрашений. Інші заклади громади також продовжують прикрашати свої заклади.
Григорєв Є.В.
Центр здійснює прийом громадян за тимчасовим графіком. Продовжується робота по наповненню реєстру громади. На виконання доручення міського голови щодо он-лайн реєстрації місця проживання громадян, управління взяло участь у закритому тестуванні і стали одним із перших ЦНАП пів в Україні, які на практиці здійснили реєстрацію он-лайн. На даний час ця послуга знаходиться в режимі тестування. На кожному робочому місті адміністратора встановлений кюар-код, через який відвідувачі можуть оцінити роботу фахівців Центру, залишити  відгук або надати пропозицію щодо покращення якості послуг.

Хаміцевич І.Д.
Сумська область залишається в «червоній» карантинній зони, але захворюваність іде на спад. По Шосткинській громаді за грудень зареєстровано 246 випадків, тоді як за відповідний період листопадів було зафіксовано  1268випадків. По місту Шостка було 888 випадків, за поточний місяць – 171. Високою залишається летальність. Щодоби по Україні реєструється 400-500 смертей від Коронавірусу. 
 
Жук О.В.
Поступово зменшується кількість хворих на коронавірус. На амбулаторному лікуванні перебувають 159 дорослих та 29 дітей. Вакциновано за тиждень 1538 осіб, 307 осіб – за вихідні дні. Всього з початку вакцинальної кампанії щеплено 33 тис.613 осіб, двома дозами – 28 тис.569 осіб. Загалом по громаді показник вакцинації становить 50,97%, двома дозами – 43,27% дорослого населення,  що є достатньо високим показником по  Україні.

Штогрин О.Т.
Минулий тиждень активно працювали над подачею документів на отримання медичних послуг до НСЗУ. ЦРЛ подано 16 пакетів, раніше подавалося 14. 11 пакетів прийнято, 5  - знаходяться на розгляді. Дитячою лікарнею подано 5 пакетів послуг, прийнято 4 пакети, 1 – на розгляді, 1 – планується подати ще додатково. Вживаються всі заходи для максимального використання можливостей по укладанню контрактів на наступний рік. В інфекційному відділенні перебувають 39 хворих, у 38 – підтверджений діагноз Ковід. 7 хворих на кисневій підтримці. Не зважаючи на зниження рівня захворюваності, поступають хворі з тяжким перебігом хвороби. Тому необхідно продовжувати виконувати всі протиепідемічні заходи.

Єфремов В.В.
На завершальному етапі роботи по прикрашанню міської ялинки. Розпочато монтаж конструкції для святкового оформлення торгівельної зони.

Кіктьов В.В.
Сільхозпідприємцями в 2021р. було посіяно зернових на площі 39 тис. 641 га. Зібрано зернових з 36 тис.886 га, що становить 93% до загальної площі. На даний час ведеться збір пізньої культури – кукурудзи на площі 2 тис.700 га.. Посіяні озимі культури під урожай 2022 року на площі 13 тис.968 га, з них:  ріпак – 4 тис.га., озиме жито 1.5 тис.га, озимий ячмінь – 50 га, озима пшениця – 8.600 га.. На території громади 5 сільхозпідприємств, які утримують 2 тис. 649 голів ВРХ,  1272 голови корів, одне господарство «Лан» в с.Гамаліївка утримує 186 голів овець.. Підприємства інвестували 91 млн.грн. на закупівлю сільгосптехніки, ремонт приміщень для утримання тварин, ремонт  зерноскладів. 

Трегуб О.В.
Проводилися роботи по утриманню житлового фонду та вуличних мереж. Підприємствами «Міськсвітло» та «Зеленбуд» проводилися роботи по монтажу та прикрашанню міської Новорічної ялинки та прилеглої території. Проведені роботи по ремонту ґрунтової дороги в Локотському мікрорайоні, ремонт свердловини в с.Клишки, капітальний ремонт за кошти державного бюджету ліфтів в будинках по вул. Привокзальна та вул. Марата. Роботи в цьому напрямку будуть продовжені.

Ждаміров В.М.
На минулому тижні відбувся Чемпіонат України з хокею на траві в приміщенні КДЮСШ БАРСА серед юніорів 2004-05 р.н., відкритий кубок Шосткинської міської територіальної громади з волейболу серед юнаків. В змаганнях приймали участь команди м Шостка, смт.Вороніж, м.Кролевець. ,м.Короп, м.Семенівка та с.Алтинівка, відкритий Чемпіонат м.Шостки з шахів. Подяка начальнику фінансового управління за свочасне фінансування спортивних заходів.

Ткаченко О.О.
На період святкових днів організована посилена робота оперативних служб та служб швидкого реагування. Для вжиття оперативних заходів працюють цілодобові служби. Телефон для реагування 2-15-79, 7-11-11. Прохання до керівників підприємств, установ, організацій міста привести до належного санітарного стану прилеглі території. З вівторка розпочинаються роботи по вивезенню спеціальними службами хімічної суміші з вмістом гептилу з території ШМТГ. Кошти на ці цілі частково виділені із обласного бюджету та бюджету ШМТГ.

Захарченко О.Г.
В с. Пирогівка облаштовується Резиденція «Святого Миколая» та готуються культурні заходи для дітей ШМТГ з нагоди дня святого Миколая.

Андрущенко С.С.
Прохання включити Собичівський старостинський округ до Програми швидкісного інтернету в селах громаді.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. Привітати колективи та ветеранів з Новорічними святами. Закінчити поточний рік з високими показниками та сприяти створенню позитивного святкового настрою у громаді.

	Начальнику фінансового управління (Голушко О.І.) завершити бюджетний процес і обговорення. Провести навчання з депутатським корпусом. Продовжити роботу щодо популяризації бюджету.

Головному лікарю КНП «Шосткинська центральна районна лікарня» (Штогрину О.Т.) взяти під особистий  контроль проєктування та будівництво кисневої станції.


В.о. заступника міського голови - начальнику управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧК (Ткаченко О.О.) взяти під особистий контроль питання вивезення з території ШМТГ хімічної суміші з вмістом гептилу та сприяти організації даного заходу.





Міський голова                                                                           Микола НОГА


Начальник загального відділу                                                  Тамара ЄПИК

