Звіт про роботу комітету мікрорайону «Нагірна частина міста» за
період з 2017 по 2018 рік
Мікрорайон "Нагірна частина міста" третій за величиною в Бердянську.
На його території мешкають 17,5 тисяч жителів. Територія об'єднує спальний
район багатоповерхівок і три вуличних комітети приватного сектору. На
території розташовано 4 навчальні заклади, 3 дитячих садка, станція юних
натуралістів, дитячий клуб «Маяк», Міський палац спорту і стадіон
«Енергія», 3 супермаркети і продуктовий ринок, 3 пам'ятника і бібліотека, 2
банки і філія Запорізької торгово-промислової палати, об'єкти торгівлі,
салони краси, аптеки. Також на території мікрорайону знаходяться
телекомпанії “ТБ-Бердянськ” та ТРК “Юг”, редакції газет «Південна зоря» і
«Бердянские ведомости». Протягом звітного періоду над мікрорайоном взяли
шефство і опікують у даний час депутати міської ради Олексій Холод,
Андрій Кіосов, Олена Мартищенко і Сергій Путря.
Два роки тому був обраний нинішній склад комітету мікрорайону
«Нагірна частина міста» в кількості 20-ти чоловік. До складу комітету
увійшли: 15 жінок і 5 чоловіків. За сферою діяльності: 8 голів ОСББ; 2
голови вуличних комітетів.
Новообраний комітет, наслідуючи досвід роботи попереднього складу,
визначив основні напрямки своєї діяльності, до яких відносяться:
1. Питання організації допомоги жителям мікрорайону: людям
похилого віку, інвалідам, малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам;
вшанування ветеранів війни і праці; допомога в організації ОСББ;
2. Питання розвитку фізичної культури і спорту: надання допомоги в
організації та проведенні спортивно-масових заходів;
3. Пропаганда та збереження культурної спадщини: надання допомоги
навчальним закладам у проведенні культурно-просвітницької роботи;
надання допомоги в організації свят у дворах, на вулицях, в навчальних
закладах; охорона пам'яток історії та культури;
4. Питання довкілля: проведення робіт з благоустрою та озеленення
територій мікрорайону; організація населення в створенні нових парків;
обладнання дитячих майданчиків; запобігання створення стихійних звалищ;
5. Розробка і подання на розгляд сесії міської ради проектів, планів і
програм мікрорайону, а також пропозицій щодо режиму транспортного
обслуговування населення.
Усю свою роботу з квітня 2017 по 2018 рік КМ проводив згідно Плану
роботи, який затверджувався на його засіданнях. Комітет мікрорайону - це
орган самоорганізації населення, а не орган влади і не господарська
структура. Для плідної роботи нам необхідно було зберегти напрацьовані
зв'язки з навчальними закладами, підприємствами різних форм власності,
лідерами партійних і громадських організацій, представниками
правоохоронних органів, що працюють у мікрорайоні.

Протягом минулого року запрошувалися фахівці Пенсійного фонду,
управління праці та соціального захисту населення, фахівці безоплатної
вторинної правової допомоги, двічі проводилися навчання з цивільної
оборони. Протягом року регулярно, відповідно до графіку, вели спільний
прийом громадян депутати міської ради: О. Холод, А. Кіосов, О.
Мартищенко, С. Путря.
Комітет мікрорайону «Нагірна частина міста» в звітному році взяв
участь у всіх загальноміських заходах, конкурсах, змаганнях.
Крім цього, комітет підготував і провів, а також взяв участь у понад 35ти заходах, програмах і конкурсах, а саме:
• Наступного дня після звіту комітету, в квітні 2017 року, актив разом з
небайдужими мешканцями мікрорайону взяли участь у
загальноміському суботнику з наведення порядку у мікрорайоні.
Суботники це окрема сторінка у роботі активу, оскільки вони бувають
не тільки загальноміські, а й цілорічні. Ми не можемо байдуже
дивитися на стихійні звалища, на зламані лавки. Тому протягом року
члени комітету ремонтують лавки, квітники, фарбують майданчики.
У 2017 році комітет мікрорайону за допомогою народного депутата
України О.С. Пономарьова придбали фарби та бетонні напівсфери,
розфарбували фасад дитячого закладу „Маяк” та облаштували подвір’я
будинку для проведення дитячих заходів.
• Традиційно комітет мікрорайону взяв участь у мітингу-реквіємі,
присвяченому 31-й річниці аварії на ЧАЕС біля пам'ятного знаку, який
був встановлений у 2006 році за ініціативи комітету і БМГО «Союз
Чорнобиль». Також взяли участь у панахиді по жертвам Чорнобиля в
Свято-Миколаївському храмі.
• За ініціативою комітету було організовано та проведено низку заходів,
присвячених Дню Перемоги: привітання ветеранів війни 1941-1945
року на території школи № 3; зустріч учнів ЗОШ № 5 з ветераном війни
Завальнюком Миколою Антоновичем у філії бібліотеки № 5; велике
свято до Дня Перемоги в актовій залі та на подвір’ї ЗОШ № 5, у якому
взяли участь учні молодших та старших класів, багато гостей та
мешканців мікрорайону. Свято супроводжувалося концертом і
солдатською кашею.
• Члени комітету мікрорайону привітали ветеранів війни вдома та
вручили подарунки від народного депутата О.С. Пономарьова.
• 5 травня на території ЗОШ № 3 традиційно було проведено свято
Футболу до Дня Перемоги. У цьому заході взяли участь спортсмени
агротехнічного коледжу, Машинобудівного ліцею та ЗОШ № 3 та № 5.
• 26 травня всі члени комітету мікрорайону взяли участь у святі
Останнього дзвоника в навчальних закладах мікрорайону.

• Не обійшов увагою комітет мікрорайону фестиваль „Муза Талантів”,
який традиційно проходить наприкінці навчального року в ЗОШ № 5.
На фестивалі були підведені підсумки та нагороджені кращі учні.
• 29 травня силами комітету і педколективу підліткового клубу «Маяк»
на вулиці Руденка № 1-3 було проведено свято „Зустрічаємо літо” для
дітей-гуртківців „Творчої майстерні веселка”, учасників вокального
ансамблю „Смайлик” та членів шахового клубу „Ерудит” до Дня
захисту дітей. Понад 100 малюків отримали подарунки від комітету і
морозиво від депутата міської ради Холода О.О.
• На наступний день 1-го червня члени комітету традиційно провели
відкриття літнього денного табору для молодших школярів ЗОШ № 5.
У святі взяли участь учні 11 класів, які приготували для малюків
привітання і пісні, відповідно на: англійській, французькій та німецькій
мовах. Усі учасники свята отримали подарунки від комітету і морозиво
від депутата Холода О.О.
• 22 червня комітет мікрорайону взяв участь у загальноміському
покладанні квітів у парку ім. Шмідта, присвяченого 66-й річниці
початку Другої світової війни.
• У червні 2017 року представники активу комітету мікрорайону
«Нагірна частина міста» приймали директорів шкіл і дитячих закладів,
які звітували перед батьками та громадськістю.
• Прийнято вважати літню пору - часом канікул. У органів
самоорганізації населення влітку канікул не буває. Комітетом було
прийнято рішення щодо обстеження стану дитячих і спортивних
майданчиків та стан зовнішнього вуличного освітлення. Крім цього
були підготовлені проблемні питання мікрорайону, що вимагають
розробки програм, рішень і реалізації виконавчою владою і контролю
міського голови. Протягом місяця було зібрано інформацію та
підготовлені документи, які в подальшому були передані міському
голові. Ця робота дала позитивний результат, практично на 100%
замінено плафони зовнішнього освітлення у приватному секторі та в
спальному районі. Люди тепер не бояться ходити у вечірній час. Крім
того, за інформацією управління житлово-комунального господарства,
на виконання запитів та програм у 2017 році в мікрорайоні „Нагірна
частина міста” було зроблено:
1.
По мікрорайону в «Програмі відшкодування частини кредитів,
отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження,
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на
2015-2019» прийняли участь у 2017р. шість ОСББ мікрорайону:
- Квітка 64 (вул. В.Довганюка);
- Травневий (вул. Волонтерів, 158);
- Піонер 166 (вул. Волонтерів, 166);
- Бердянська мрія (вул. Софіївська, 105);

- Піонер 65 (вул. Волонтерів, 65);
- Димитрова 109 (вул. Софіївська, 109);
Відповідно до Програми сума компенсації з місцевого бюджету складає
458908,01 грн.
2.
За Програмою «Капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках
м.Бердянськ» КП «Міськліфт» виконано:
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів у житлових будинках ОСББ:
- Літак 103 ( вул. В.Довганюка, 103);
- Пролетарський, 102 (пр. Східний, 102);
Загальна сума по ремонту складає 296 900 грн.
Також був проведений капітальний ремонт електродвигунів головного
приводу ліфтів, розташованих за адресами: вул. Північна, 27А (під.2) та вул.
Волонтерів,63 (під.1) на загальну суму 13 326,94 грн.
Усі ліфти в нагірній частині міста Бердянська в роботі та технічно
справному стані.
3.
На теперішній час отримано заявки від ОСББ “Промінь” (житловий
будинок 107, вул. Софіївська) ОСББ "Гідравлік" (житловий будинок 51б, 51а;
вул. Волонтерів) ОСББ "Травневий" (житловий будинок 158, вул.
Волонтерів), ОСББ "Квітка 64" (вул. Довганюка, 64/26), ОСББ "Піонер 166"
(вул. Волонтерів, 166), ОСББ "Затишний дім" (вул. Довганюка, 97), ОСББ "4
Д" (вул. Софіївська, 4), ОСББ "Сигнал 34" (вул. Софіївська, 34), ОСББ
"Пролетарський 90" (пр. Східний, 90), ОСББ "Димитрова 109" (вул.
Софіївська, 109), ОСББ "Літак 103" (вул. В. Довганюка, 103), ОСББ "Лотос91" (вул. В. Довганюка, 91), ОСББ "Димитрова 48" (вул. Софіївська, 48),
ОСББ "Добродій" (вул. Волонтерів, 51) (щодо участі у Програмі спільного
фінансування капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ (компенсації
з місцевого бюджету передбачає виділення суми у розмірі 1 278 529 грн.).
4.
Від ОСББ "Піонер-166" (вул. Волонтерів, 166), ОСББ "Затишний дім"
(вул. В. Довганюка, 97), ОСББ "Азовець" (вул. Волонтерів, 156/50) отримано
заяви на технічну експертизу ліфтів – сума компенсації з бюджету
передбачається в розмірі 113 600 грн.
5.
Від ОСББ "Квітка-64" (вул. Довганюка, 64) надійшла заява щодо
капітального ремонту ліфта – сума компенсації з місцевого бюджету — 381
600 грн.
Виконано:
• Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: вул. Софіївська (вул. Димитрова),
(в'їзд з вул. Софіївська між ж/б №30, №34, №32 до ж/б №95 по вул.
Довганюка) – у сумі 293 484 грн.
• Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: вул. Довганюка (ж/б №95, №99, №101
до ж/б №97) - 264 592 грн.

•

Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: ж\б №34 по вул. Софіївській – 281 650
грн.
• Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: вул. Довганюка між ж/б №91 та №93 у
сумі 270 642 грн.
• Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: пр. Східний між ж/б №94, №100 до
ж/б №90 – 234 387 грн.
• Капітальний ремонт внутрішньодворових територій та вимощення
житлових будинків у м. Бердянськ: пр.Східний від ж/б №90 вздовж ж/б
№96, до ПНВК "Капітошка" по вул. Волонтерів, 162 у сумі 180 780 грн.
• Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №8 по Мелітопольське
шосе у сумі 165 000 грн.
• Поточний ремонт автомобільних доріг міста по мікрорайону: вул.
Ломоносова, вул. Ціолковського, вул. Нагірна, вул. Волонтерів, вул.
Руденка, вул. Софіївська.
Поточний ремонт виконано на 2 390 кв.м на загальну суму 550 000
грн.
Виконується:
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пр.Східний від вул.
Володимира Довганюка до вул. Горького в м. Бердянськ (виконано ремонт
дорожнього покриття по пр. Східний від вул. Володимира Довганюка в бік
вул. Калініна).
Капітальний ремонт стін житлового будинку №8 по вул. Мелітопольське
шосе.
Виконано заміну водопровідних мереж:
- по вул. А. Міцкевича Д = 90 мм протяжністю 270 пм на суму 182,750 тис.
грн. (бюджетні кошти);
- вул. Софіївська, 99 Д = 90 мм протяжністю 20 пм на суму 18,7тис. грн.;
- водовід «ОКС» Д = 250 мм протяжністю 6 пм на суму 3,2 тис. грн.;
- водопровід Д = 150 мм по вул. Руденка протяжністю 4ПМ на суму 15
тис. грн. (бюджетні кошти);
- підведення на ж/будинок по вул. Нагірній, 16 Д = 50 мм протяжністю 8
пм;
- водопровід по пр. Східному, 8 Д = 100 мм протяжністю 5 пм.
2. Виконано заміну задвижки Д = 150мм по вул. Руденка - вул. Софійська.
3. Виконано заміну пожежного гідранта по вул. Молодогвардійській, 24.
4. Проведено ревізію запірної арматури та пожежних гідрантів за графіком
ППР.
5. Встановлено металевий лафет на каналізаційному колодязі по вул.
Січових стрільців – Черняховського.

6. Встановлено гумові кришки на каналізаційних мережах:
- вул. Європейська, 60 - 1шт.
7. Виконано заміну каналізаційної мережі Д = 300мм протяжністю 3,0 пм.
8. Виконано промивку мереж каналізації.
9. Виконано установку гумових кришок на каналізаційних колодязях:
- вул. Довганюка, 72а, 66 - 2шт.;
- вул. Ціолковського — Нагірна - 1шт.;
- вул. Руденка (центр) - 1шт.
10. Виконано ремонт каналізаційних колодязів:
- вул. Довганюка, 99 - 1шт.;
- вул. Правди-7-9 - 1шт.;
- вул. Руденка, 9 - 1шт.
11. Виконано промивку каналізаційних мереж:
- вул. Софіївська, 4 Д = 150мм - 70пм;
- пр. Східний, 98 Д = 150мм - 100пм;
- вул. Ломоносова, 5 Д = 150 мм – 100 пм;
- Мелітопольське шосе, 4 Д = 200мм - 180пм;
- вул. Довганюка, 89 Д = 150мм - 100пм;
- вул. Довганюка, 72а, 72б -105 пм;
- вул. Софійська, 103 Д = 150 мм -55 п.
• Протягом року члени комітету брали активну участь у навчанні,
тренінгах і семінарах, що проводяться Бердянським виконкомом.
• Члени комітету і активні мешканці мікрорайону взяли активну участь у
міській ході з нагоди Дня українського прапора і заходах, присвячених
Дню Незалежності України (турнір з міні-футболу серед мікрорайонів).
А також взяли участь у святі «Великого футболу», який відбувся
21.07.2017р. на стадіоні Енергія.
• 1 вересня всі члени комітету взяли участь у заходах, присвячених Дню
знань.
• 12.09.2017р. на базі ЗОШ № 3 було організовано та проведено велике
спортивне свято, у якому взяли участь спортсмени агротехнічного
коледжу, Машинобудівного ліцею та ЗОШ № 3 та № 5. Протягом
усього дня проводилися спортивні змагання з різних видів спорту за
віковими категоріями. Проведено футбольний турнір серед 4-х
навчальних закладів. Усі учасники отримали солодкі призи та морозиво
від комітету мікрорайону.
• 16.09.2017 року організовано і проведено на території Бердянського
професійного машинобудівного ліцею велике свято мікрорайону
„Нагірна частина міста”, присвячене 190-й річниці міста Бердянськ.
Святковий концерт підготували для мешканців мікрорайону діти 9-ти
творчих колективів (160 дітей артистів). Для мешканців була
організована виставка народних майстрів-аматорів. У кінці свята всі
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бажаючи отримали смачну солдатську кашу, різноманітні бутерброди
та солодощі.
Наступного дня, 17.09.2017р., комітет мікрорайону взяв участь у
загальноміській ході, присвяченій Дню міста. Колону мешканців
„Нагірної частини міста” очолював і ніс державний прапор України
чемпіон Світу та Європи з пауерліфтингу 2017 року студент
Бердянського педагогічного університету Титаренко Олександр.
01.10.2017 року силами комітету і педколективу підліткового клубу
«Маяк» було проведено свято „Повітряних кульок”, майже 40 дітлахів
отримали різнокольорові кульки на пам’ять.
02.10.2017 року комітет мікрорайону вшановува вчителів-пенсіонерів
до Дня літньої людини, організувавши для них продуктові набори.
12.10.2017 року комітет мікрорайону спільно з міською організацією
"Содействия обороны Украины" організували і провели змагання з
військово-прикладних видів спорту, присвячені Дню захисника
України.
25.11.2017р. члени комітету мікрорайону взяли участь у мітингуреквіємі, присвяченому „Дню вшанування пам’яті жертвам
голодомору”.
12.12.2017 року відбулася зустріч мешканців мікрорайону з міським
головою, яка відбулася в ЗОШ № 5. Чепурному В.П. були підготовлені
і передані пропозиції в план стратегічного розвитку м. Бердянськ по
мікрорайону „Нагірна частина міста”.
Комітет мікрорайону взяв участь у загальноміських заходах,
присвячених Дню місцевого самоврядування. Було організовано
привітання нинішнього складу та ветеранів комітету, а також активних
жителів, вручено подарунки з національною символікою України,
оформлено безкоштовну підписку на газету «Бердянские ведомости»
від народного депутата України Пономарьова О.С.
Комітет мікрорайону «Нагірна частина міста підтримує давні дружні
зв'язки з громадськими організаціями ветеранів Афганістану «Шураві», «Союз Чорнобиль». Здійснюючи виконання програми
військово-патріотичного виховання учнів, 14 грудня комітет
мікрорайону взяв участь у вшануванні ліквідаторів аварії на ЧАЕС, яке
відбулося в актовому залі ЦДЮТ.
Новорічні свята - це завжди подарунки, ігри, веселощі. Так, до Дня
Святого Миколая подарунки від комітету мікрорайону отримали
дітлахи дошкільного закладу „Червоний капелюшок”.
23.12.2017р. подарунки від комітету одержав творчий колектив
вокального ансамблю „Смайлик”, який в цей день підготував для
батьків святковий концерт.

• 24.12.17р. гуртківці „Творчої майстерні веселка” підготували для
батьків новорічну казку „Мандри Нового року по країнах світу”. У ролі
Діда Мороза батьків привітав голова вуличного комітету Абакумов
Євген. Усі діти одержали подарунки від комітету і депутата міської
ради Холода О.О.
У січні 2018 року комітет мікрорайону розробив та затвердив план заходів
на поточний рік.
• З великим задоволенням члени комітету мікрорайону відвідали
шкільну виставу „Украдене щастя”, яку підготували актори
театрального гуртка ЗОШ № 5.
• 8-го Березня комітет мікрорайону організував свято для жінок членів
комітету і активних помічників комітету.
• 10 березня комітет мікрорайону спільно з радою ветеранів заводу
„Азовкабель” привітали з 94-ю річницею ветерана заводу
Шапошникову Ганну Дмитрівну.
• 16.03.18р. комітет мікрорайону спільно з педагогічним колективом
підліткового клубу «Маяк» провели дружній турнір з шахів серед
вихованців шахового клубу «Ерудит» та молодших школярів
мікрорайону. Комітет нагородив усіх учасників отримали грамотами та
організував солодкий стіл.
• Члени комітету взяли активну участь у загальноміському конкурсі
"Проекти стратегії розвитку міста до 2022", підготував 4 картки
проектів:
 реконструкція парку в районі пам’ятника льотчикам „Літак”,
 реконструкція оглядового майданчика по вул. Правди,
 будівництво альтанки відпочинку для настільних спортивних
ігор біля міського Палацу спорту м. Бердянськ;
 будівництво електричного підйомника з проспекту Азовського
до вул. Правди.
• У комітеті мікрорайону стало традицією щорічно в День місцевого
самоврядування підводити підсумки роботи за рік, на якому ми
дякуємо всім активним жителям громади, керівникам установ та
підприємств усіх форм власності, приватним підприємцям за активну
участь у громадському житті району, в якому вони живуть і працюють.
Це підвищує самосвідомість людей і бажання робити наше життя
кращим. Комітет мікрорайону практикує такі методи заохочення:
оголошення подяки через ЗМІ, Подяка міського голови, Грамота
міського голови, Почесна грамота міського голови, медаль "За вагомий
внесок у розвиток міста", "Почесний орден міста".
За підсумками 2017 року нагороджені: Подякою міського голови члени
комітету - Третьяк Ірина Олександрівна; Грамотою міського голови Єфремова Михайла Леонідовича; Почесною грамотою міського голови секретаря комітету Мордушкову Надію Олексіївну; Медаллю «За вагомий

внесок у розвиток м. Бердянська" - члена комітету, голову вуличного
комітету № 12 Кисельову Надію Миколаївну.
Від імені членів комітету мікрорайону та жителів «Нагірної частині
міста» хочу подякувати міському голові Чепурному В.П. і депутатському
корпусу м. Бердянська за фінансову підтримку органів самоорганізації
населення та запевнити, що і в подальшому ми будемо чесно працювати на
благо міської громади.
Голова комітету мікрорайону

Ю.О. Лаєр

