Звіт комітету мікрорайону “8 Березня” про проведену роботу за звітний
період з 21.04.2017 року по 21.04.2018 року.
Комітет мікрорайону “8 Березня” був обраний 10.04.2016 року. До складу
комітету входить 21 член громади різних років, принципів у роботі, всіх
частин території мікрорайону та обіймає всі сфери діяльності мікрорайону.
Коротка характеристика мікрорайону.
Наш мікрорайон - це в основному спальний мікрорайон, на території якого
знаходяться загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4, ДНЗ № 27 «Сонечко»,
супермаркет «АТБ», магазини та торгівельні точки, з кількістю жителів
громади близько 6 000.
Мікрорайон “8 Березня” розподілено на 4 вуличних комітети:
№ 15, 16, 17, 18, а також, обслуговує «Підсобне хазяйство», або
Агрокомбінат Азовський та Дальні Макорти вуличний комітет № 26-а.
Основною задачею комітету мікрорайону є організація умов для прийняття
участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в рамках Конституції
та Закону України, також участі в реалізації соціально-економічного,
культурного розвитку основної території, організацію соціальних, культурних
та інших потреб жителів мікрорайону.
Комітет мікрорайону є зв’язковою часткою між громадою, депутатським
корпусом місцевого значення та керівництвом міста.
За звітний період комітет мікрорайону провів 12 чергових та 5 позачергових
засідань, на яких розглядалися різні питання і пропонувалися задачі членам
комітету із залученням жителів мікрорайону до їх виконання на благо
громади мікрорайону в рамках повноважень комітету мікрорайону.
1.КУЛЬТУРНО- МАСОВІ ЗАХОДИ.
За звітний період комітетом мікрорайону було проведено шість свят:

1. Свято 9 травня «День примирення»;
2. День захисту дітей» - 01 червня;
3. День міста – 17 вересня;
4. Новорічне свято 2018 рік;
5. Свято «Масляна»;
6. Жіноче свято «8 Березня»
Також члени комітету взяли участь у святі для людей похилого віку, який був
проведений на «Підсобному хазяйстві» нашими депутатами.
На всіх цих святах були вітання, призи, подарунки, концерти, солодкі столи
та інше.
Члени комітету постійно в тісному контакті працюють з депутатами Поповою
І.О., Антошкіною Л.І. , а також з обласним депутатом Бодасюк О.Ю. у
привітанні похилих членів громади з ювілеями із врученням подарунків, а
також у вшануванні наших ветеранів і Захисників Вітчизни.
Комітет мікрорайону бере активну участь у всіх заходах, які проводяться
нашою школою і дитячим садком, а також надає посильну спонсорську
допомогу цим закладам.
2. УЧАСТЬ У МІСЬКИХ ЗАХОДАХ
Комітет мікрорайону приймає і далі буде приймати активну участь в
суспільному житті міста.
1. День прапора – комітет брав участь у ході;
2. День міста – комітет сумісно з громадою мікрорайоні взяв участь у міських
заходах.
3. День місцевого самоврядування;

4. «Громадський проект» - комітет взяв активну участь у цьому, а також у
більшості заходів, які проводились міською владою.
3. ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Комітет мікрорайону спільно з ГО «Справедливість» приймав та приймає
активну участь у волонтерській діяльності для захисників Вітчизни, надавав
матеріальну посильну допомогу нашим захисникам, включно продукти
харчування, захисні матеріали, паливно-мастильні матеріали та інше.
Члени комітету мікрорайону беруть участь у щомісячних прийомах громадян,
які проводять наші депутати Попова Ірина Олександрівна, Антошкіна Лідія
Іванівна та обласний депутат Бодасюк Олена Юріївна, для надання допомоги
кваліфікованої правової консультації, а також надають всебічну допомогу
працівникам УПтаСЗН на прийомах в оформленні документів на отримання
субсидій, Пенсійного фонду, ДСНС та інше.
4. САНІТАРНИЙ СТАН МІКРОРАЙОНУ
Суботники у мікрорайоні «8 Березня» проходять протягом рік.
Весна – осінь – найнапруженіші;
Літо – середні;
Зима – спокійні, якщо немає заметів.
На території кожного вуличного комітету окремо території вулиць і провулків
є міста з дитячими майданчиками:
№ 15 – вуличний комітет – вул. Лобачевського;
№ 16 – вуличний комітет – вул. Зарічна – вул. 8 Березня;
№ 17 – вуличний комітет – парк «Шкільний»;
№ 18 – вуличний комітет – вул. Мечникова (Підкова)
Центр мікрорайону «8 Березня» - «АТБ» супермаркет - взагалі.

Але основними пріоритетами територій мікрорайону є:
-

Парк «Шкільний» перед школою;

-

Парк – «Казка» - в центрі;

-

Вул. Петровський шлях – від мосту до розворотного кільця – клумби
виходу зі старої частини мікрорайону.

Щорічно:
- побілка дерев – вул. Петровський шлях та парків;
- прибирання прибордюрної суміші по вул. Петровський шлях;
- утримання в належному стані автобусних зупинок + постійне
прибирання від «подснежников» території вул. Петровський шлях та
парків;
- побілка бордюрів по вул. Петровський шлях;
- прибирання рекламної продукції на стовпах, зупинках та інших
заборонених для розклеювання оголошень місцях.
Крім того, на території вуличних комітетів № 15, 16, 17, 26–а наявні ще 9
автобусних зупинок, які підтримуються членами комітету мікрорайону в
належному стані.
Комітет мікрорайону прикладає багато зусиль та часу для наведення
порядку на всіх територіях мікрорайону “8 Березня”.
Скільки б члени комітету не проводили суботників, скільки б робітники
громадської організації «Справедливість» не прибирали, порядку, якого ми
хочемо, не буде, доки мешканці громади будуть байдужі до того, що їх
оточує. Це є основним завданням комітету у вихованні членів громади в
досягненні порядку.
У літні місяці в основному іде покіс трави та прибирання карантинних
рослин з території вулиць.

Осінні місяці – в основному прибирання прибудинкової території, городів
та інше. Вивіз трави, листя, ботви.
Зимові місяці – невеликий відпочинок, якщо немає снігових заметів. І так
проходить із року в рік.
На даному етапі комітет мікрорайону від жителів громади висловлює
подяку нашим депутатам: Поповій І.О., Антошкіній Л.І., Бодасюк О.Ю., і
особливо міському голові Чепурному В.П. за зовнішнє освітлення вулиць,
провулків.
Комітет мікрорайону в тісному контакті працює з КП “Зеленгосп” та
КП “Бердянськекотранс”.
Задачі комітету на звітний період:
1.

Обладнання парку «Шкільний». У короткий термін був побудований
парк «Шкільний», для проведення масових заходів громади (свята,
зустрічі і т.п.).

2.

Створення футбольної команди мікрорайону “8 Березня”. Завдяки
підтримки депутата Попової І.О. разом з комітетом мікрорайону
було створено футбольну команду, яка за період ігор 2017 року
виборола призове ІІ місце у міських змаганнях. Робота над
командним складом продовжується.

3.

Будівництво доріг і тротуарів. За звітний період на мікрорайоні “8
Березня” завдяки підтримці депутата Попової І.О. були побудовані
дороги по вулиці Мінській, 8 Березня, Благовіщенська; тротуари на
вулиці Петровський шлях; підсипка, грейдерування доріг і тротуарів
у мікрорайоні “8 Березня”.

4.

Матеріальна допомога членам громади. Всі члени громади, які
подали заяви на дрова, отримали їх у повному обсязі.

5.

Низька напруга у мікрорайоні 8 Березня. Цей пункт залишається не
виконаним і знаходиться у стадії розробки.

У кінці звіту комітет мікрорайону разом з депутатським корпусом висловлює
велику подяку мешканцям громади.
Так тримати! Ми разом зможемо перемогти!

