
Протокол № 2
апаратної наради при міському голові

17  січня 2022 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 44 особи (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшли 14 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Завершуються Новорічні свята, попереду серйозна і відповідальна робота.

Голушко О.І.
Складений розпис бюджету на 2022 рік та направлений до Казначейської служби. Головні розпорядники бюджетних коштів склали кошториси та плани асигнувань і також направили до Казначейської служби. З 11 січня 2022 року розпочалося фінансування. На даний час проводиться аналіз виконання бюджету за 2021 рік. Готується звіт. Головними розпорядниками  бюджетних коштів підготовлені та затверджені паспорти бюджетних програм.

Гребенюк Д.М.
З перевізниками проведена зустріч щодо перевезення пільгової категорії населення та дотримання карантинних обмежень. Прохання до жителів громади, без особливої потреби не користуватися загальним транспортом у часи пік, так як у зв’язку з умовами карантину, кількість посадкових місць у транспорті обмежена.

Мелашенко Г.В.
Тривають роботи по розчищенню доріг та тротуарів від снігу. Здійснюється посипка проти ожеледною сумішшю. Для виконання таких робіт були задіяні 9 одиниць спецтехніки. Виконані роботи по ремонту водогону в селі Ображіївка та с. Чапліївка. Після наслідків буревію були знеструмлені населені пункти. Завдяки оперативному реагуванню ШФ «РЕМ» протягом доби всі пориви були усунені.  Працювало 6 аварійних бригад. Подяка підприємствам «Міськсвітло» та «Зеленбуд» за якісну роботу по встановленню міської ялинки.
Фатун І.М.
Проведено ряд заходів з нагоди Новорічних та Різдвяних свят. 14 січня відбулося свято Лазарівського мікрорайону. 19 січня біля міської ялинки о 14.00 відбудеться розважальна програма до свята Водохреща за участю самодіяльних художніх колективів ЦЕВу, ЦКіД, медичного училища, професійно-технічних закладів.

Шкарін С.І.
Здійснюється організація архітектурно-будівельного контролю за об’єктами будівництва.

Долиняк В.О.
15 січня у наслідок буревію були пошкоджені лінії електромереж. Бригадами ШФ «РЕМ» проведені оперативні роботи по відновленню енергопостачання.

Сергєйко Н.О.
З дотриманням протиепідемічних заходів триває навчальний процес у закладах освіти. Здійснюється контроль за дотриманням температурного режиму. Надходять скарги на незадовільний температурний режим у ДЗН №12. Старші групи у цьому закладі будуть зведені та надані додаткові обігрівачі. В результаті сильного вітру пошкоджені дахи в ЗНЗ №№7,12. Зірвані листи заліза. На даний час проводяться ремонтні роботи. Нова система харчування направлена на збереження здоров»я дитячого населення. Вона передбачає обмеження у використанні сілі, цукру, пшеничного борошна, перехід на житнє борошно, зміну техніки приготування страв.

Наймитенко А.М.
Тривала робота щодо своєчасної виплати державних допомог. Проведені 1-й та  2-й етап  державних соціальних виплат  на суму більше 7 млн.грн.. Також монетизацію отримали всі одержувачі житлових субсидій.  За окремим дорученням міського голови розглядається питання отримання субсидії мешканцям будинку по вул. С.Бульвар,57. Виконувалися інші окремі доручення міського голови. Від Церкви отримано новий мікроавтобус із сучасним обладнанням для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Даний  автомобіль буде використовуватися для перевезення малозабезпечених жителів Шосткинської громади.

Хаміцевич І.Д.
З нового року Сумська область опинилася у «помаранчевій» карантинній зоні. Зростає рівень захворюваності на новий штамп грипу «омікрон», який швидко розповсюджується і тому необхідно і надалі суворо дотримуватися карантинних обмежень. На минулому тижні виявлені 64 випадки зараження на КОВІД, тоді як на позаминулому було 35 випадків.

Ворона Т.В. 
Необхідно дотримуватися умов «помаранчевої» карантинної зони. Планується проведення он-лайн семінарів щодо профілактики інфекційних хвороб та маркування харчових продуктів. Всі бажаючі можуть взяти участь зареєструвавшись он-лайн за посиленням, яке буде надіслано службою.

Сокульська О.Ф.


Кращі самодіяльні колективи ШХТК та медичного училища привітали трудові колективи зі святами. Також планується участь даних колективів у заходах з нагоди Водохреща. Відбулося засідання координаційної ради з питань патріотичного виховання молоді. З метою підвищення мотивації національно-патріотичного виховання молоді запланована екскурсія членів Молодіжної дорадчої ради до в/ч 3022.

Доценко А.В.
Триває збір інформації від старостинських округів щодо потреби у виготовленні табличок з назвами вулиць.

Дуб О.Г.
Спільно з прєктантами підготувати проєкт приміщення для розміщення карети швидкої допомоги.

Ждаміров В.М.
16 січня у клубі ветеранів «Топольок» відбувся відкритий Різдвяний турнір з шашок, в якому взяли участь представники з м. Кролевець та м. Шостка.  Команда з м.Шостки взяла участь у 14 традиційному турнірі з міні- футболу серед ветеранських команд, який відбувся у м.Глухів. 16 січня на стадіоні «Свема» відбувся матч Сумської області по хокею між командами Шостки та Конотопу.

Жук О.В.
За минулий тиждень зросла кількість хворих на ГРВІ, на 60% серед дорослого населення, на 65% - серед дітей. Вдвічі збільшилася кількість досліджень. В старостинських округах дослідження проводиться за допомогою  експрес-тестів. З початку року проведено 97 таких досліджень. На амбулаторному лікуванні перебувають 67 хворих, серед них 9 – діти. За тиждень зроблено 725 щеплень, третьою дозою щеплені  108 осіб. За вихідні щеплені 64 особи. За рекомендацією МОЗ,  розпочато щеплення осіб поважного віку, які не можуть самостійно дістатися пунктів щеплення,  вдома. аванс медичним працівникам виплачений вчасно.

Штогрин О.Т.
Триває ремонт інфекційного відділення. Якщо кількість хворих не буде стрімко зростати, то роботи будуть продовжені. На даний час на стаціонарному лікуванні у інфекційному відділенні перебувають 38 хворих, 26 – з підтвердженим діагнозом. З початку року госпіталізовані 5 осіб. Аванс медичним працівникам  виплачений вчасно.
Єфремов В.В.
Робота над концепцією розвитку Індустріального парку «Свема» на завершальному етапі.


ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
Подяка заступникам міського голови, керівникам управлінь, відділів, всім хто брав участь у роботі з кореспондентами каналу «НАШ».
	Начальнику управління економіки (Гребенюк Д.М.) здійснити перевірку дотримання розкладу руху  та якості перевезення пасажирів з мікрорайону Капсуль. Надходять скарги на роботу маршрутних таксі.
	Головному лікарю ШЦРЛ (Штогрину О.Т.) передбачити заходи у разі масового захворювання населення на омікрон.

 
     
Міський   голова                                                                     Микола НОГА



Начальник загального відділу                                               Тамара ЄПИК

