Звіт про роботу комітету мікрорайону «Коса» за 2017 рік
Пропонуємо звіт нашої комітетської роботи за 2017 рік. Кожен з вас може
оцінювати його по-різному: хтось підтримає, дехто просто візьме до уваги.
Комітет мікрорайону, у першу чергу, відстоював інтереси саме мешканців
мікрорайону «Коса». Тому, інформуємо вас про розвиток нашого мікрорайону.
Упродовж минулого року було проведено низку заходів, таких як Новий рік,
День захисту дітей, День Перемоги, 190-річчя Бердянська. Усі ці свята пройшли
за допомогою відділу організаційної роботи та відділу внутрішньої політики
виконкому.
За цей період комітетом мікрорайону було організовано і проведено
наступні свята:
1. до Дня міста - разом з місцевими мешканцями та представниками баз
відпочинку взяли участь у святковій ході, присвяченій річниці міста.
Також було розроблено та надруковано логотип мікрорайону «Коса»,
організовано святкове частування для місцевих жителів мікрорайону.
2. День захисту дітей - разом з Філією ЦДЮТ було організовано свято та
проведено конкурсну програму та смачне частування.
3. До 9 травня - організовано святковий концерт силами ЦДЮТ та дітей,
проведено панахиду за загиблими у роки війни місцянами. Придбано і
роздано харчові набори для людей похилого віку. Організовано
частування на мікрорайоні та «фронтові 100 грам» від депутата міської
ради Надії Новак.
4. До Дня Святого Миколая - працівниками філії ЦДЮТ було проведено
Новорічні майстер-класи, а комітет пригощав дітей солодощами.
5. На Новорічні свята - для дітей було придбано новорічні подарунки та
продуктові набори для людей похилого віку. Депутат Бердянської
міської ради Новак Н.Ф. придбала апельсини. Для філіалу ЦДЮТ
комітетом мікрорайону було придбано штори та різнокольорову фарбу.
Завдяки спільній роботі комітету мікрорайону, вуличного комітету відділу
ЖКГ виконкому, небайдужих мешканців, а також за допомогою представників
Приазовського національного парку було проведено кілька суботників та
прибирання пляжних територій у весняно-пляжний період.
Брали активну участь у розробці стратегічного плану міста Бердянськ на
2018-2022 р.р. Наші проекти: «Зона відпочинку», «Облаштування спортивних
майданчиків», «Проведення інтернету на дальній Косі», організація
торговельного сезонного майданчику на дальній Косі ввійшли у стратегічний
план міста Бердянська на 2018-2022 р.р.
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.

Я особисто брав участь у засіданнях «круглих столів» та тренінгах, нарадах,
обговореннях, звітах, які проводять керівництво виконавчого комітету. Брав
активну участь у вирішенні питання щодо передачі приватного водопроводу на
Косі на баланс (міськводоканалу). Для цього було проведено збори місцевих
жителів та підготовлено звернення до міськвиконкому, мера, депутата Новак
Н.Ф.. Ми приймали безпосередню участь у круглих столах та переговорах з
власником водопроводу – і як результат, питання було вирішено.
З метою набуття практичних навичок та перейняття досвіду брали 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.Бердянськ».
Комітет мікрорайону дуже уважно ставиться до всіх звернень і своєчасно
реагує на них. Завдяки цьому, за сприяння депутатів міської ради Олексія Холода,
Надії Новак, Володимира Безверхого та міськвиконкому вирішуються питання
мешканців мікрорайону.
Говорячи про всю цю роботу, особливу подяку хочеться висловити міському
голові Чепурному В.П., депутату Новак Н.Ф. та депутатському корпусу
Бердянської міської ради, працівникам Національного приазовського парку та
філії ЦДЮТ на дальній Косі за розуміння та підтримку всіх наших починань.
Голова комітету мікрорайону «Коса»
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