АКТИВНА ГРОМАДА – ЯКІСНЕ ЖИТТЯ.
РІЧНИЙ ЗВІТ КОМІТЕТУ «32 ОКРУГ»
Зараз ви читаєте звіт моєї комітетської роботи за 2017 рік. Кожен з вас
може оцінювати його по-різному: хтось підтримає, дехто просто візьме до
уваги. Але скажу чесно і відверто: цього року вдалося зробити чимало
корисного для жителів округу.
Як голова комітету у першу чергу я відстоювала інтереси саме мешканців
мікрорайону «32 Округ». Тому, продовжуючи добру традицію, інформую вас
про розвиток нашого мікрорайону. Минулий рік був успішним і плідним на
здобутки. Очевидним позитивом є планово-поступальний і обнадійливий
розвиток усіх сфер життєдіяльності мікрорайону « 32 Округ».
Так, елементами благоустрою були оснащені двори за адресами: вул.
Ліепайська,19-21 та вул. Морська, 50.
Також було відновлено вуличне світло на вул. Першотравнева, 3/35, а
завдяки КП «Міськсвітло» біля пам`ятного знаку «Якір» було оновлено ліхтарі.
Завдяки спільній роботі комітету мікрорайону, відділу ЖКГ виконкому,
ОСББ, старших по будинкам, небайдужих мешканців та студентів БМК ЗНТУ, а
також із допомогою підприємства «Райагопромпостач» у мікрорайоні було
проведено кілька суботників.
На сьогодні ми вже почали наводити лад у нашому мікрорайоні, адже з
цим немає жодних проблем, тому що є порозуміння із адмінвідділом, відділом
ЖКГ виконкому, комунальними підприємствами «Зеленгосп», «Екотранс» тощо.
Хочу нагадати про громадський проект, у якому ми всі разом брали
активну участь. Наші проекти «Я – бердянець» та «Сонячний настрій»
реалізовано. Три проекти «Казковій куточок», «Золота рибка» та «Книга казок»
(щодо встановлення скульптурного комплексу на тему казок у сквері ім.
О.С.Пушкіна) на 2018 рік не стали переможцями. На жаль, навіть після петиції
ці проекти не набрали чинної кількості голосів для реалізації, але було
направлено звернення для їхнього включення до плану діяльності управління
ЖКГ, а також для розгляду та прийняття рішення щодо цих проектів міською
радою.
Комітет мікрорайону дуже уважно ставиться до всіх звернень і своєчасно
реагує на них. Завдяки цьому, за сприяння депутатів міської ради Холода О.О.

та Попової І.О., було включено до відповідної програми житлово-комунального
господарства на 2018 рік наступні об`єкти (у розділі „Капітальний ремонт
внутрішньо-дворових територій”):









вул. Першотравнева, 1/48;
вул. Першотравнева, 3/35;
вул. Морська, 43-45;
вул. Морська, 50,52;
вул. Тищенка, 2;
вул. Привокзальна,70;
вул. Грецька, 50;
вул. Лієпайська, 17, 19, 21.

Сьогодні життя підтвердило, що самоорганізація стає дедалі усе більш
затребуваною і населенням, і тими представниками влади, хто відчуває силу
народу як реального першоджерела цієї влади. Сьогодні ми бачимо успіх саме
там, де люди беруть на себе відповідальність за стан справ, співпрацюють та
об’єднують зусилля при вирішенні життєвих проблем.
Як результат, у 2017 році, за сприяння міського голови Чепурного В.П. та
Бердянського відділу поліції ГУНП, уперше за центром громадських ініціатив
“32 Округ” закріпили дільничного інспектора для здійснення особистого
прийому жителів мікрорайону (прийом проводиться за адресою: вул. Морська,
45).
Комітет мікрорайону регулярно брав участь у круглих столах та у
тренінгах. З метою набуття практичних навичок та перейняття досвіду я брала
участь у навчальному курсі, що проводився в рамках реалізації проекту
міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Створення комплексної
системи надання допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО та громаді
м.Бердянська».
Упродовж минулого року було проведено низку заходів: як традиційних
(таких як Новий рік, Масляна, День захисту дітей, День Перемоги, День
Незалежності, День Прапору, 190-річчя Бердянська), так і незвичайних
(зокрема, уперше було проведено Парад домашніх тварин). Усі ці свята
пройшли із допомогою відділу організаційної роботи та відділу внутрішньої
політики виконкому.
Хочу висловити щирі слова подяки за меценатство народному депутату
України Пономарьову О.С.
А також дякую за проведення свят гордості нашого району – ПК
«Сучасник» та нашим друзям: в/ч 2019, в/ч 3033, підрозділу МЧС, ковалю

Шапошнікову О., клубу «Неон», лікарю–епізоотологу міської ветлікарні
Левченку А.О. та підприємцям Філатовій Л. і Ковальову Ю.
І сьогодні комітет бере активну участь в обговоренні нагальних проблем
щодо ситуації з безпритульними собаками. Було подано пропозиції з приводу
підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, та нажаль було
відмовлено. Зараз триває активна робота з розробки Стратегії розвитку
Бердянська до 2022 року.
Говорячи про всю цю роботу, особливу подяку хочеться висловити
міському голові Чепурному В.П. та депутатському корпусу Бердянської міської
ради за розуміння та підтримку всіх наших починань. Ми працювали однією
злагодженою командою і, я упевнена, так само плідно будемо працювати і
надалі на благо нашого рідного мікрорайону і міста в цілому.
«32 Округ»

Голова комітету
мікрорайону «32 Округ»

О.І. Зубко

Інформація про мікрорайон «32 Округ»
На початку 19 ст. на піщаному ґрунті у межах мікрорайону „Округ №32” були
маленькі озерця, які заросли очеретом. Майже 150 років пройшло з часів
початку забудови цієї території у Бердянську. Зараз це елітний район міста,
розташований у самому серці Бердянська. Тут проживають найдобріші та
найохайніші мешканці міста, тому район вражає своєю красою. Назва
мікрорайону походить від назви виборчого округу в минулі роки №32,
що розташований на цій території.
Гордість району – підлітковий клуб «Сучасник», дитячий садок №41 «Казка» та
майбутнє України – учні БСШ № 16.

