
Протокол № 1
апаратної наради при міському голові

10  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 46 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 10 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Закінчилися вихідні і пора розпочинати серйозну роботу по розбудові Шосткинської громади.
 
Мелашенко Г.В.
Тривають роботи по розчищенню доріг та тротуарів від снігу. Здійснюється посипка проти ожеледною сумішшю. В поточному році посипка здійснюється гран відсівом, тому важлива думка мешканців громади. На вихідних днях було ліквідовано порив на тепломережі у багатоповерховому будинку. Подяка службам НС  за сприяння у вирішенні даної проблеми.

Голушко О.І.
Бюджет 2021 року в цілому виконаний на 101,3%. Власні надходження виконані на 101,9%. Порівняно з 2020 роком темп росту склав 17,5%. Основні показники бюджету виконані: податок на доход від фізичних осіб виконаний на103% перевиконання порівняно з минулим роком станоовить19,5%,  плату за землю отримано 100%, зростання становить 8,5%. Єдиний податок отримано 100% до бюджетного розпису.  Зростання складає 31,9% порівняно з минулим роком. Заробітна плата та всі основні статті розходу виплачені в повному обсязі. Розпис бюджету складено та направлено розпорядникам бюджетних коштів для складання кошторисів. Є сподівання про початок фінансування на поточному тижні.
Гребенюк Д.М.
Обсяг  реалізованої продукції за 2021 рік  склав 125%. Підприємствами укладаються договори на випуск та реалізацію промислової продукції. Проведено бесіду з перевізниками у зв»язку з відновленням освітнього процесу в загальноосвітніх начальних закладах. З Управлінням ЖКГ проведено роботу щодо посипки доріг та кінцевих зупинок громадського транспорту.  

Сергєйко Н.О.
Завершилися зимові канікули і розпочато ІІ семестр в загальноосвітніх навчальних закладах. Керівники закладів здійснюють щоденний моніторинг температурного режиму. Розпочато реєстрацію на пробне ЗНО. В поточному році ЗНО мають складати близько 180 учнів. Пробне ЗНО коштує 213 грн. для одного учня і є дуже важливим.

Фатун І.М.
Працівники культури з дотриманням карантинних вимог, брали участь у святкових заходах та Новорічних привітаннях. 13 січня планується захід у Лазарівському мікрорайоні міста.

Жаміров  В.М.
Підготовлений та направлений до ОДА звіт про роботу в напрямку розвитку  фізичної культури та спорту. Відбувся ряд спортивних заходів. В СК «Імпульс» відбувся Чемпіонат області з футболу. Команда «Колос» Шостка отримала перемогу. У Чемпіонаті області з хокею з шайбою взяли участь 12 команд. Хокейний клуб «Шостка» отримав перемогу у команди з Кролевця.

Кошик Л.П.
На початок року заявлено 55 вакансій. 928 безробітних перебуває на обліку. Кількість безробітних зростає. На облік становляться громадяни, які довгий час ніде не працювали.

Наймитенко А.М.
Проведено 2-й етап нарахувань всіх видів державних соціальних допомог на суму близько 1 млн.330 тис.грн... З початку року до управління звернулися 286 осіб за призначенням різних видів допомог. Розпочала роботу служба з консультування осіб, потерпілих від домашнього насильства.

Титович Т.О.
Триває робота над Програмою по забезпеченню житлом осіб, тимчасово переміщених із зони проведення АТО. 30 грудня направлено заявку до профільного Міністерства.

Григорєв Є.В.
Управління здійснює прийом громадян за тимчасовим графіком. До міністерства цифрової трансформації направлений звіт про роботу в 2021 році. З 2022 року введено в дію нову систему, коли відвідувач не маючи при собі паперових документів, може отримати послугу шляхом сканування кюар-коду через додаток «Дія». 

Доценко А.В.
Доопрацьовано рішення міської ради. Підписаний та розміщений на сайті міької ради протокол засідання.

Жук О.В.
Амбулаторії та чергові лікарі працювали на вихідних та у святкові дні. На амбулаторному лікуванні перебувають 81 хворий, серед них 5 – діти. Доросле населення може отримати вакцину в амбулаторіях або приміщенні ЦКіД «Юність», дитяче населення – в амбулаторії дитячої поліклініки. За тиждень зроблено 579 щеплень, першою дозою -168 осіб, другою – 373 особи, третьою -38. Охочі від 18 років мають можливість отримати 3-ю (буферну) дозу вакцини препаратом Файзер або Модерна. Дія  сертифікату буде продовжена до 270 днів.

Сокульська О.Ф.
На поточному тижні планується засідання координаційної ради щодо патріотичного виховання молоді та готується  проєкт рішення виконкому про Програму  патріотичного виховання молоді. Складені та надані до фінансового управління кошториси. 

Ястребов В.Ю.
На території смт Вороніж, організації, які можуть бути задіяні в чистці доріг від снігу відсутні, так як не бажають брати  участь у  тендерних процедур.

Штогрин О.Т.
Лікувальні заклади працювали цілодобово у святкові та вихідні дні. Завдяки попередній підготовчій роботі, заклади були забезпечені медичними препаратами та ПММ. Проблемним є відсутність визначення у фінансуванні. Аванс буде виплачений за рахунок коштів, що залишилися з минулого року. За вихідні до інфекційного відділення поступило 27 хворих на КОВІД. Це означає, що необхідно продовжувати дотримуватися карантинних умов та проводити щеплення.

Ткаченко О.О.
Під час свят були задіяні у чергування всі служби швидкого реагування, НС та комунальні служби. НС не зафіксовано. Аварійні ситуації, що виникали, були своєчасно ліквідовані. На території громади працює 40 пунктів обігріву, 1 пункт видачі гарячого харчування. Своєчасно через соціальні мережі та ЗМІ надається інформація про погіршення погодних умов.


ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома.
 
	Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) вивчити питання щодо відмови у призначенні субсидії жителям будинку по вул. С.Бульвар,57.


	Начальнику відділу молоді (Сокульській О.Ф.)     підготувати проекти для участі в конкурсах, оголошених Міністерством молоді та спорту.

      1.4.  Керівникам структурних підрозділів, управлінь, відділів міської ради, старостам старостинських округів скласти перспективні плани роботи на 2022 рік
      1.5.   Розпорядникам бюджетних коштів до кінця дня надати до фінансового управління ШМР кошториси з метою початку фінансування.
     


Міський   голова                                                             Микола НОГА

Начальник загального відділу                                     Тамара ЄПИК

