Звіт
комітету мікрорайону «АКЗ»
за період з квітня 2017р. – по березень 2018 р.
Мікрорайон «АКЗ» - “західні ворота” нашого курортного міста. Назву
району подарував завод «Азовкабель», який виготував у 1950 році свою
першу партію продукції. Активна забудова мікрорайону розпочалася
наприкінці 50-х рр. минулого століття.
Сьогодні в мікрорайоні проживає близько 10 тисяч жителів.
На даний час інфраструктура на мікрорайоні досить розвинена. На
території знаходяться:
промислові підприємства машинобудування:
- ТОВ «Азовська кабельна компанія»
- ПрАТ «Азовкабель»
- ТОВ «НВО «Азов текнолоджі електрик»
- ПрАТ ВО «Бердянський кабельний завод»
- ТОВ «Азовкабель – Донелектро»
- ТОВ «Азовгідромаш»
інші:
- ПП «Бердянськмеблі»
На території мікрорайону „АКЗ” функціонують декілька дитячих таборів
(„Оріон”, „Факел”, „Чайка”), які приймають на відпочинок дітей з усіх
куточків світу.
Сфера торгівлі та послуг у мікрорайоні представлена більше 60 закладів
та установ.
Заклади культури та спорту: бібліотека, спортзал, футбольне поле,
скейт-парк (в ЗОШ № 7); 14 дитячих ігрових майданчиків (елементи дитячих
куточків).
Свою діяльність комітет мікрорайону планував і здійснював у
відповідності до Конституції України, Законів України: «Про органи
самоорганізації населення», „Про місцеве самоврядування”, рішень органів
місцевого самоврядування, розпоряджень міського голови та інших актів
законодавства.
Один із головних напрямків роботи комітету мікрорайону це разом з
депутатами представляти інтереси жителів у міській раді та виконавчому
комітеті, сприяти виконанню рішень міської ради, вносити в установленому
порядку пропозиції та доповнення до місцевих програм соціальноекономічного та культурного розвитку мікрорайону (благоустрій, дороги,
освітлення, екологічний стан).
У склад комітету мікрорайону входять 15 активних небайдужих людей з
активною життєвою позицією, які дуже люблять свій рідний мікрорайон і
намагаються його поліпшити, зробивши його чистішим, комфортнішим і
безпечнішим.
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У нашому комітеті три голови вуличних комітета: - Іовов М.С.,
Воловик І.І., Зиненко В.Л., які стежать за порядком на своїх закріплених за
ними територіях і беруть активну участь у житті мікрорайону.
Приймаємо активну участь у підготовці та проведенні заходів до Свят
мікрорайону: Нового року, Міжнародного жіночого дня - 8 Березня, Дня
пам’яті та примирення, Дня захисту дітей, Дня знань, Дня міста - 17 вересня,
Дня місцевого самоврядування та Різдва Христового.
У звітному періоді у мікрорайоні зроблено спільними зусиллями:
1. Освітлення селища «Зелений»
2. Освітлення вулиці Бахчисарайська
3. Тротуар до моря по вулиці Бахчисарайскій
4. Ремонт автобусної зупинки біля школи №7
5. Тротуарний майданчик біля клубу «Зоряний»
6. Два спортивні майданчики для дітей по вулиці Ялтинській та
Верещагіна
7. Грейдерування та підсипка доріг по мікрорайону АКЗ.
Комітет мікрорайону має надію, що найближчим часом, комфортне
проживання мешканців буде покрашено через проведення:
1. Ремонту автобусної зупинки біля «Києва» по Мелітопольському шосе.
2. Будівництва сходів до моря біля пам’ятника «Жертвам фашизму».
3. Прокладання асфальтного покриття доріг мікрорайону АКЗ.
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