Річний звіт комітету «Центр міста»
Мікрорайон «Центр міста» є серцем Бердянська. Тут розташовані основні
заклади культури, охорони здоров’я, Бердянська міська та районна ради,
виконавчий комітет. Тут завжди кипить життя, напевно, тому і мешканці
мікрорайону завжди активні.
Свою роботу з квітня 2017 по 2018 рік комітет проводив згідно
затвердженого плану на рік.
Одним з головних напрямків роботи комітету є благоустрій
мікрорайону. Комітет організовує та проводить суботники з озеленення та
утримання в належному стані дворів, вулиць, скверів.
Разом з адміністративним відділом виконкому проводяться перевірки в
осінньо-зимовий період об'єктів всіх форм власності з прибирання прилеглої
території; виявлення порушників, які створюють стихійні сміттєзвалища;
усунення незаконної торгівлі по пр. Праці. У складі комісії з питань курортного
сектора брали участь в перевірці якості послуг, що надаються
відпочивальникам.
У зв'язку з перейменуванням вулиць в центрі міста, комітетом була
надана допомога в заміні адресних табличок.
Захищаючи інтереси жителів по вул. Італійській, разом з депутатом
Катериною Марченко члени комітету не дозволили перенесення сміттєвих
баків поблизу дитячого майданчика, згідно норм та правил міського
благоустрою.
Після численних звернень голови мікрорайону до виконавчої влади та
КУ «Центральний ринок», була вирішена проблема зливу рибного розсолу в
зливостоки.
За ініціативою комітету був реалізований проект «Розумна лавка». На
площі Єдності відбулося урочисте відкриття сонячних пристроїв для зарядки
гаджетів.
Голова мікрорайону веде щотижневий прийом громадян за адресою:
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Комітет «Центр міста» приділяє велику увагу організації та здійсненню
допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів,

багатодітним сім’ям. Наприклад, за підтримки народного депутата України О.
Пономарьова був придбаний слуховий апарат для ветерана ВВВ.
За цей період було проведено чимало культурно-масових заходів. Одні
з них запам’яталися масштабністю, інші стали традиційними. Особливо
можна відзначити:
1. До 9 травня організовано святковий концерт; придбано та роздано
харчові набори для ветеранів.
2. День захисту дітей було організовано свято та проведено конкурс
малюнків «Ми діти твої, Україно!»
3. До Дня міста взяли участь у святковій ході, присвяченій святкуванню
190-ї річниці міста. Також, було проведено святковий концерт та «фронтова
каша» для жителів мікрорайону.
4. Комітет спільно з депутатом Катериною Марченко поздоровляв
дошкільні заклади та школи з Днем знань, з Днем вчителя, Днем Святого
Миколая та новорічними святами.
5. До Дня Святого Миколая було проведено театралізовану виставу з
врученням солодких подарунків дітям мікрорайону.
6. Для багатодітних родин традиційно було проведено свято «Різдвяні
колядки».
З метою популяризації театрального мистецтва в нашому місті, комітет
мікрорайону продовжує співпрацю з Народним драмтеатром міського палацу
культури ім. Т. Г. Шевченка та активно бере участь в театральних постановках.
Наприклад, до новорічних свят актори підготували творчій подарунок
мешканцям усього міста – комедійну виставу «Сімейне олів’є». До
міжнародного дня театру взяли участь в театральних зустрічах «Театр - сенс
мого життя».
Протягом року комітет плідно співпрацював з виконавчою владою,
депутатським корпусом, з головами ОСББ, вуличними комітетами. Ми діяли
злагодженою командою та і надалі працюватимемо на благо та розвиток
нашого мікрорайону і міста в цілому.
Голова комітету
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