
Протокол № 3
апаратної наради при міському голові

07  лютого  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 надійшли 7 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне

СЛУХАЛИ:   

Нога М.П.
Місто працює у звичайному режимі. Завершилися всі новорічні свята треба розпочинати роботу.
Жук О.В.
Спостерігається негативна динаміка по кількості хворих. На амбулаторному лікуванні перебуває 849 осіб, приріст 39% порівняно з минулим тижнем. Серед хворих 92 дитини. Для зручності пацієнтів матеріал на дослідження ПЛР  забирається у кожній амбулаторії. 1027 зразків на минулому тижні доставлено до м.Суми. Відповідно до статистики більше половини зразків мають позитивний результат. За минулий тиждень зроблено 702 щеплення, 169 осіб отримали бустерну дозу. За вихідні дні щеплені 58 осіб. Завершена юридична процедура приєднання районного Центру ПМСД до КНП «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», який є його правонаступником.

Штогрин О.Т.
Збільшується кількість  стаціонарних хворих. На стаціонарному лікуванні перебувають 73 хворих, 67 – з підтвердженим діагнозом КОВІД, 6 осіб - з підозрою. За тиждень виписані з лікарні 57 осіб. Кількість хворих в 2 рази більше ніж в попередньому місяці. Постійно у відділенні перебувають 7-10 дітей. Хворіють і дуже малі діти. Реанімобілем до обласної лікарні доставлено 11 місячну дитину. Необхідно дотримуватися карантинних заходів та своєчасно звертатися до сімейних лікарів. На минулому тижні отримані проєкти угод НСОЗУ зі  стоматологічною поліклінікою, дитячою лікарнею та ЦРЛ. Цифри фінансування порівняно з минулим роком змінилися незначно. По ЦРЛ фінансування зросло на 25% але це не покриває видатків на заробітну плату медичним працівникам, враховуючи підвищення заробітної плати з січня 2022 року,  згідно Постанови КМУ №2. Але процес фінансування вже розпочато. Отриманий кріоциліндр три тонний,  який буде встановлений при сприятливих погодних умовах. На минулому тижні з’ясовано питання кисневих станцій. Сумською адміністрацією закуплені централізовано станції, які в кінці лютого мають бути доставлені в Україну. Для Шостки буде виділена киснева станція потужністю 550 л. на хвилину. До моменту її отримання буде проведено заходи по коригуванню проєктно-кошторисної документації.

Наймитенко А.М.
Триває робота по нарахуванню житлових субсидій та інших видів соціальних допомог. За січень житлову субсидію отримали 14222 особи, 543 особи  - інші види пільг. З сьогоднішнього дня кошти з державного бюджету почнуть поступати на карточки через банки та поштові відділення. На 1009 осіб зменшилася кількість отримувачів житлових субсидій.

Мелашенко Г.В.
Тривають роботи по розчищенню доріг та тротуарів від снігу. Здійснюється посипка проти ожеледною сумішшю. Проведені роботи по розчищенню від снігу пішохідних переходів та зупинок громадського транспорту. На минулому тижні виконаний ремонт водогону в селі Клишки, каналізаційної мережі в с. Ковтуни. Проводилися роботи по утепленню тепломереж. Завезений сніг для снігових фігур. Вихідними днями сталася аварійна ситуація на теплових мережах  будинку по вул. Робоча,8. Теплопостачання будинку відновлено. Сьогодні будуть проводитися роботи по відкачуванню води з підвальних приміщень.

Кириєнко Н.О.
Заклади торгівлі та громадського харчування працюють з дотриманням карантинних заходів. З підприємцями проведено зустріч щодо підвищення тарифів на теплопостачання. Планується нарада з операторами ринку продуктів харчування. 

Ждаміров В.М.
Відбувся черговий тур Чемпіонату області з хокею. Команда Шостки візьме участь у фінальній частині обласних змагань. В палаці спорту був проведений третій тур змагань зимової першості міста з дворового футболу. Всі разом вболіваємо за учасників Олімпійських ігор в Пекіні Олексія Красовського та Дар’ю Рубльову.

Кошик Л.П.
На обліку в Центрі зайнятості перебувають 984 особи. 760 осіб отримують допомогу по безробіттю. Станом на 10.01.2022  р. виплачена допомога по безробіттю за січень 2022 року та першу декаду лютого. За сприянням Служби зайнятості працевлаштовані 120 безробітних. Надійшли замовлення від ДП ШЗ «Імпульс» на потребу в робітничих професіях в галузі металообробки. Підприємство отримало замовлення та   переходить на повний робочий день
Фатун І.М.
Заклади культури працюють з дотриманням карантинних умов. Проведений конкурс снігових фігур в місті та в старостинських округах. Планується проведення 15.02.2022 о 10.00 год. мітингу-реквієм в парке Свободи з нагоди річниці виводу військ з Афганістану. Готуються заходи до свята Масляної.

Єфремов В.В.
Триває робота по доопрацюванню документів по створенню архітектурного заповіднику «Гетьманщина».

Григорєв Є.В.
Управління здійснює прийом громадян по тимчасовому графіку. Організована робота щодо передачі реєстру справ по житловому фонду мікрорайону Капсуль. Відтепер жителі даного мікрорайону можуть звернутися за отриманням послуг до підприємств ПП «Шостка-сервіс» та ПП «Броус».

Доценко А.В.
18.02.2022 о 14.00 годині планується проведення VI cесії VIII скликання. Проєкти рішень приймаються до 10 лютого. Засідання депутатських комісій заплановано на 16 лютого на 09.00 та 13.00 годину.

Сокульська О.Ф.
За ініціативи міського голови триває  черговий конкурс на кращу снігову фігуру. У конкурсі взяли участь 15 команд та 16 старостинських округів. Он-лайн голосування триватиме до 13 лютого. За дорученням міського голови на центральній площі міста споруджено снігову гірку.

Волошко Л.О.
Закладах освіти продовжують працювати в умовах карантинних обмежень. Кожен заклад освіти окремо приймає рішення про організацію освітнього процесу. На сьогоднішній день 15 закладів загально середньої освіти відновили очне навчання. 5 закладів перейшли повністю на дистанційне навчання, у 5 закладах дистанційно навчатимуться учні 5-11 класів. Ситуація із захворюванням на коронавірус нестабільна. По закладам загальної середньої освіти хворіють 30 учнів та 26 працівників, по закладам дошкільної освіти – 7 вихованців, 28 працівників. Почали хворіти діти в дошкільних закладах. На сьогодні 7 груп перебувають на карантині. З 01 лютого розпочато реєстрацію на ЗНО, яка триватиме до 09 березня. Один учень може обрати 5 для складання ЗНО 5 предметів. Всього  ЗНО буде складатися з 13 предметів. Продовжується в цьому напрямку  співпраця з Шосткинським інститутом СумДУ, фахівці якого надають допомогу у реєстрації, підготовці до складання тестів, проводять просвітницько - інформаційну роботу з  учнями та  батьками.


ВИРІШИЛИ:

Інформацію керівників структурних підрозділів Шосткинської міської  ради, установ, організацій взяти до відома. 
	Начальнику управління праці та соціального захисту населення (Наймитенко А.М.) звернути особливу увагу на одиноких непрацездатних осіб, сприяти наданню допомоги особливо у зимовий період.
Директору КНП «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Жуку О.В.) посилити інформаційну роботу в ЗМІ, соціальних мережах щодо роботи сімейних лікарів та укладання договорів з пацієнтами.
	Начальнику відділу торгівлі та підтримки підприємництва (Кириєнко Н.О.) вживати заходи підтримки малого та середнього бізнесу у складних умовах сьогодення. Підготувати звернення до органів влади вищого рівня про підтримку малого та середнього бізнесу в Україні.
	В.о. начальника управління житлово-комунального господарства (Мелашенку Г.В.) звернути особливу увагу на розчистку від снігу приватного сектору міста.

     
Міський   голова                                                                     Микола НОГА



Начальник загального відділу                                               Тамара ЄПИК

