Звіт комітету мікрорайону «Колонія-Макорти» за період квітень 2017р. березень 2018 р.
Сьогодні ми підводимо підсумки роботи комітету мікрорайону
«Колонія-Макорти» за 1 рік. Необхідно відзначити, що, на превеликий наш
жаль, працювати комітету, як і раніше, доводиться в складних умовах як
політичному, так і економічному житті країни, а відповідно і міста теж.
Один із головних напрямків роботи комітету разом з депутатами представляти інтереси жителів мікрорайону в міській раді, сприяти
виконанню рішень органів виконавчої влади, вносити в установленому
порядку пропозиції та доповнення до місцевих програм соціальноекономічного та культурного розвитку мікрорайону. Члени комітету небайдужі люди з активною життєвою позицією, які дуже люблять місто
Бердянськ, а особливо свій рідний мікрорайон, і намагаються його
поліпшити, зробивши його чистішим, комфортнішим і безпечнішим. Ми
намагаємося вникати в усі питання, що виникають у нашому районі:
проводимо суботники, різні святкові заходи, беремо участь в загальноміських
заходах.
У нас є розуміння і склалися хороші партнерські відносини з обласним
депутатом Ткаченко С.О., з міськими депутатами Фурмановою Т.І. і
Врублевським А.Д., і всім депутатським корпусом, а також з народним
депутатом Пономарьовим О.С.
За ініціативи комітету, спільно з депутатами в план стратегічного
розвитку мікрорайону були внесені такі питання з благоустрою: роботи з
капітального ремонту доріг, освітлення, ремонту житлового фонду та інше.
У цьому році заасфальтована вулиця Жуковського від вул. Бородіна до
вул. Баха. Це половина вулиці, на жаль, але є вже початок. До мене на
прийом приходять люди з проханням відремонтувати іншу половину вулиці.
Комітет буде і далі відстоювати інтереси своїх жителів і звертатися до
депутатського корпусу та до виконкому з проханням щодо вирішення даного
питання.
На жаль, не всі плани здійснюються через об'єктивні та суб'єктивні
причини.
Однак,
наполегливі
звернення
комітету
допомагають
організовувати реалізацію деяких з них. Наприклад, жителі зверталися з
проханням зробити грейдерування вулиці Комишової та Лугової. За нашими
зверненнями роботи були проведені.
Голова вуличного комітету №30 Куцова Т.Р. і я, як голова комітету,
протягом декількох років зверталися до керівництва міста з приводу
капітального ремонту «горбатого мосту», який находиться в аварійному
стані. З дня побудови, а це близько 60 років, капітальний ремонт не
проводився, а це безпека і життя наших жителів. Дуже радує, що наші
зусилля не марні, і нас нарешті почули. За сприянням нашого народного

депутата Пономарьова О.С. зараз вже виділено кошти з держбюджету на
проект реконструкції «горбатого мосту».
За численними зверненнями квартальної і комітету, зроблено
освітлення по вулиці Лієпайській (прохід до «третього» пляжу). Ще одна
серйозна проблема хвилює і хочеться, щоб вона якомога швидше була
усунена, - це розмив берегової лінії на Верховій. Ми розуміємо, що це
величезні кошти, і сподіваємося на допомогу народного депутата України
Пономарьова О.С., бо це наша «перлина» і не можна її втратити. Комітет
неодноразово звертався з проханням знайти рішення цієї проблеми. Так,
депутат облради Ткаченко С.О. допоміг у виділенні близько 20 млн. грн. для
берегоукріплення Верхової. Початок покладено. Спасибі йому від усіх наших
жителів.
У нас багато вулиць не прийняті в комунальну власність, тому за
написаними мною зверненнями в ЖКГ виконкому прийнята в комунальну
власність вулиці Костичева і Новоросійська. Також було прийнято в
комунальну власність і інші вулиці мікрорайону.
Комітет мікрорайону підтримав подані мною два проекти і ми разом з
жителями взяли активну участь в громадському проекті «Зроби місто
кращим». І, звичайно ж, перемогли. Один з проектів «Ми гостинні,
працьовиті, врожаї у нас багаті» - це встановлення пам'ятного знаку-символу
нашого мікрорайону на алеї Франка, яка найближчим часом буде
реконструйована. В оновленій алеї Франка важлива роль комітету
мікрорайону. Я, як голова, за підтримки комітету, вже кілька років поспіль
подавала звернення до нашого керівництва міста про необхідність
реконструкції алеї, тому що це наша центральна прогулянкова зона. Спасибі,
що нас почули. Комітет разом з жителями дуже сподівається на те, що ці
роботи не затягнуться надовго.
Другий проект «Наведемо лад у мікрорайоні» теж став переможцем
конкурсу. За цим проектом буде встановлено на автобусних зупинках дошки
оголошень, на яких жителі зможуть розміщувати і отримувати необхідну для
себе інформацію. Я сподіваюся, що ми привчимо наших мешканців не
обклеювати оголошеннями все навколо. Нам дуже хочеться зробити своє
улюблене місто чистим і охайним.
На даний час готуються ще 4 проекти в рамках програми «Стратегія
розвитку м. Бердянська»:
1. «Благоустрій та чисте, здорове, безпечне довкілля!», який включає в себе
відновлення системи зливостоків і водовідведення в мікрорайоні «Колонія —
Макорти»;
2. «Відпочиваємо разом на теренах нашого краю!», який включає в себе
будівництво і облаштування зони відпочинку біля озера за турбазою «Парус»
по вул. Добросердової (часткове очищення водойми від очерету, підсипка
берега піском, встановлення лавочок, навісів від сонця, прокат водних
велосипедів);

3. «Здорові діти, здорові батьки - майбутнє країни і нашого краю» - це
будівництво сучасного спортивного стадіону на території школи №20 по вул.
Франка, 103, який забезпечить створення комфортних умов для розвитку
фізичної культури і спорту в мікрорайоні;
4. Будівництво тротуару і велодоріжки по вул. Маяковського від вул. Баха до
Верхової, яке забезпечить поліпшення благоустрою мікрорайону «Колонія Макорти» і забезпечить безпечний доступ жителів міста до пляжу
«Лазурний» на Верховій.
За минулий період комітет мікрорайону звертав увагу міської влади та
ініціював допомогу і підтримку малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Це і
подарунки на Новий рік, збір і роздача речей тощо. Ми активно беремо
участь у проведенні загальноміських заходів та організації своїх свят. Це і
Юшка на День міста, і «солдатська каша» на День Перемоги, веселе дитяче
свято на День захисту дітей, Масляна, Новорічні ялинки. На сьогоднішній
день стали доброю традицією свята, що проводяться у дворах мікрорайону і
біля БК «Райагропромпостач».
Багато різних заходів проводиться за підтримки народного депутата
України Пономарьова О.С., «Райагропромпостач». Комітет мікрорайону
протягом багатьох років бачить його підтримку і увагу. Також комітет
активно співпрацює з колективом БК «Райагропромпостач» і депутатом
облради Ткаченком С.О. і міської ради Фурманової Т.І. Комітет вибудував
хороші робочі відносини з головами ОСББ нашого мікрорайону. Проводимо
спільні заходи та вирішуємо нагальні питання. А один з голів ОСББ,
Потеруха Володимир, є членом комітету.
У нашому комітеті шість голів вуличних комітетів: - Куцова Т.Р.,
Добрикова Л.Д., Дудінська Н.В., Науменко О.І., Баришева Н.Л., Прохорова
В.Ф., які не тільки видають довідки, але і стежать за порядком на закріплених
за ними ділянках, беруть активну участь в житті мікрорайону.
Не можна не сказати і про співпрацю комітету мікрорайону з
Бердянською Єпархією. Вже стало доброю традицією запрошення отця
Димитрія у двори мікрорайону для освячення напередодні релігійних свят
(меду, пасок, води). Мешканці, які не мають можливості (в силу хвороби або
інших обставин) відвідати на свята церкву, можуть взяти участь у процесі
освячення, привітати один одного, звернутися з побажаннями добра, щастя,
миру до своїх сусідів. І всі дуже чекають на цю хорошу і добру традицію.
За зверненнями мешканців до нас у комітет, а нашим зверненням до
депутатів і до виконкому, в мікрорайоні з'явилися три нові зупинки, а у 2018
році і четверта - на Макортах.
До мене на прийоми приходять люди з дуже різними питаннями.
Допомогти хочеться, звичайно ж, усім. Хоча, на жаль, це не завжди можливо,
але, коли виходить допомогти, це дуже радує. Значить, ми не даремно
працюємо.

Нам відомі всі не вирішені проблеми мікрорайону: благоустрій дороги
у Курському тупику, дороги по вулиці Абрикосовій; перенос силового
кабелю в Курському тупику та по вулиці Руднєвої; розширення та
подовження дороги автобусного маршруту №10 по вул. Руднєвої;
благоустрій та встановлення нових зупинок; благоустрій тротуарів по вул.
Маяковського від вул. Баха до Верхової; тротуару по вул. Мічуріна. Проблем
багато і ми про них знаємо і тримаємо на контролі для того, щоб вчасно
повідомляти про них керівництву міста і відповідним службам.
Будемо намагатися спільно з виконкомом, з народним депутатом
України Пономарьовим О.С., з обласними та міськими депутатами
допомагати вирішувати питання на благо нашого міста. Тільки в
конструктивному діалозі разом ми зможемо вирішити безліч проблем. Наша
мета - робота на створення умов формування партнерських відносин між
комітетом, виконавчою владою та депутатським корпусом.
На закінчення хочеться ще раз відзначити, що при теперішній міській
владі ми бачимо дуже багато змін у місті на краще. Це і освітлення вулиці,
які раніше роками були темні, і ямковий та капітальний ремонт доріг, і
робота всієї команди на благо міста.
Вважаю, що робота комітету мікрорайону «Колонія-Макорти»
заслуговує хорошу оцінку і дякую комітету і активним жителям за роботу,
спонсорам - за допомогу, а всім мешканцям - за підтримку!
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