ЗВІТ
комітету мікрорайону «РТС»
за період роботи з 26.04.2017 року по 31.03.2018 року
Свою діяльність комітет мікрорайону планував у відповідності до
Конституції України, Закону України «Про органи самоорганізації населення»,
до Програми «Про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення
міста (комітет мікрорайону «РТС») на 2017 рік» з додатком та кошторисом
переліку заходів, Плану роботи комітету мікрорайону «РТС» на 2018 рік,
іншими нормативними документами.
До кола повноважень, які виконував комітет мікрорайону «РТС» протягом
звітного року, входили:
- представлення разом з депутатами інтересів, проблем, побажань жителів
мікрорайону «РТС» у місцевих органах виконавчої влади (участь у
засіданнях сесій Бердянської міської ради протягом 2017-2018 років, участь у
звітних зборах міського голови м. Бердянськ - листопад 2017 року, інших
заходах);
- обладнання спортивно-оздоровчого майданчику для мешканців мікрорайону
РТС (проект Громадського бюджету);
- участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього
середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення, утримання в
належному стані дворів, вулиць, обладнанні дитячих і спортивних
майданчиків (протягом 2017-2018 років);
- контроль за якістю житлово-комунальних послуг, які надаються мешканцям
(так, згідно звернення громадян приватного сектору на низьку напругу в
електричній мережі, за допомогою депутата Безверхого В.П. вирішено це
питання позитивно;
- у 2017 році проведено капітальний ремонт доріг: вул. Медова (від вул.
Фестивальна до вул. Л.Українки); планується заказати проектно-кошторисну
документацію на капітальний ремонт дорожнього покриття на: вул.
В.Кравченка (від вул. Фестивальна до вул. С. Разіна), вул. Серафимовича (від
вул. Фестивальна до вул. Вроцлавська), вул. О. Вишні (від вул. Фестивальна
до вул. Весела); планується проведення аварійного ремонту на вулицях
Халтуріна, Серафимовича);
- надання допомоги ЗОШ №13, КДЮТ «Зоряний», центру спортивного
туризму в проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої, виховної
роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і
спорту; придбання спортивного інвентаря на суму 3600 гривень футбольному
клубу «Промінь»;
- надання допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, багатодітним та
малозабезпеченим сім’ям, дітям-сиротам (до Дня людини похилого віку
виділені кошти у розмірі 1950 гривень для закупівлі 25 подарунків; для дітей
молодшого віку та дітей-сиріт до святкування свята святого Миколая та
Нового 2018 року виділено на придбання 30 новорічних кондитерських
подарунків - 4899,90 гривень).
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Крім вищевказаного протягом 2017-2018 років комітет мікрорайону:
до міського голови надав звернення щодо відновлення функціонування
водорозбірних колонок Луначарського водоводу (07.11.2017 року);
надав звернення депутатам міської Ради Безверхому В.П. та Северіній Г.С.
щодо включення до Плану розвитку міста Бердянськ на 2018 рік заходів з
благоустрою території мікрорайону «РТС»;
разом з депутатами Безверхим В.П., Северіною Г.С. провели 01 червня 2017
року свято «Здраствуй, літо»;
організував обладнання дитячого спортивного майданчика за адресою: вул.
Серафимовича, 139 (установка спортивних снарядів, спортивних
пристосувань - згідно соціального контракту виділено кошти у розмірі 10000
гривень);
брав участь у покладанні квітів до пам’ятника визволителям Бердянська
15.09.2017 року;
представляв мікрорайон «РТС» у загальноміських заходах під час
святкування 190-річчя з дня заснування міста – 17 вересня 2017 року;
разом з депутатами Безверхим В.П., Северіною Г.С. провів на території
мікрорайону «РТС» біля клубу «Зоряний» 15 вересня 2017 року свято до Дня
190-річчя міста «Бердянськ - місто радості»;
разом з депутатами Безверхим В.П., Северіною Г.С. провів на дитячому
майданчику (вул. Л.Українки/вул. Гетьманська) мікрорайону «РТС» 16
вересня 2017 року свято до Дня 190-річчя міста Бердянськ «Місто біля
моря»;
брав участь у проведенні загальноміських заходів 23.08.2017 року з нагоди
Дня Прапора України;
висував клопотання до міського голови Чепурного В.П. щодо нагороди
найкращих активних людей мікрорайону грамотами за активну громадську
діяльність мікрорайону, міста у цілому до Дня органів самоорганізації
населення – 7.12.2017 року (Дряньова С.О., Іванов Ю.М., Павловський В.М.);
разом з депутатами Безверхим В.П., Северіною Г.С. провів на території
мікрорайону «РТС» 07 січня 2018 року свято Різдва;
розробив План роботи комітету мікрорайону «РТС» на 2018 рік.

Значну допомогу (консультативну, правову, юридичну, практичну
фінансову) у роботі комітету мікрорайону за звітний період часу надавали:
депутати Бердянської міської Ради – Безверхий Володимир Петрович;
Северіна Галина Степанівна;
фахівці організаційного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради.
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