ЗВІТ
ГОЛОВИ КОМІТЕТУ МІКРОРАЙОНУ «СКЛОВОЛОКНО»
ГЛУШКО С.І. ЗА 2017 РІК
18 квітня 2017 року на загальному зборі громади мікрорайону
«Скловолокно» пройшов перший звіт голови комітету мікрорайону Глушко
Світлани Іванівни. Не розслабляючись, члени комітету мікрорайону разом з
депутатами міської ради та громадськістю вийшли на загально-міський
суботник з наведення чистоти та порядку на території мікрорайону
«Скловолокно». Були прибрані сквери «Жертвам Голодомору», «Першим
засновникам Бердянська» по вул. Північній. Але найголовнішою проблемою на
мікрорайоні було завершення реконструкції бульвару Шевченка та підготовка
до відкриття бульвару до 190-ї річниці міста Бердянська. А зробити треба було
чимало. До відкриття бульвару, було проведено освітлення та ремонт розбитих
ліхтарів, встановлено три дитячих майданчики, перенесено та відремонтовано
старі лавки, встановлено нові лавки для відпочинку, завезено для озеленення
чорнозем, висаджено квіти у клумби. Про всі ці заходи обговорювалося на
загальних зустрічах з депутатами та владою для того, щоб 17 вересня 2017 року
бульвар Шевченка був відремонтований та відкритий.
І загальними зусиллями це свято відбулося. 17 вересня 2017 року о 15
годині урочисто відкрито бульвар Шевченка, загальна площа якого складає – 29
600 кв.м., площа газонів — 13 300 кв.м., площа плиткового покриття — 15 800
кв.м. Це насправді стало однією із найбільш благоустроїних зон відпочинку та
прогулянок не тільки на мікрорайоні, а й у місті. На відкритті бульвару
Шевченка зібралося багато активних громадян. Відкрили свято учні ЗОШ №11
своїм незабутнім флешмобом. Від вул. Волонтерів до вул. Північної по усьому
бульвару було виставлено виставки народно-прикладної майстерності жителів
мікрорайону. Свою виставку зробили й члени комітету, які були ініціатором
цього заходу.
Родзинками свята на відкритті бульвару стали: колективи ЗОШ №11
ансамблю «Натхнення» (кер. Шостак О.Е.), танцювального ансамблю
«Едельвейс» (кер. Курдюм Ю.О.), ансамблю бального танцю «Грація» (кер.
Спінчевська О.М.); театральний колектив ЦДЮТ «Дружба» (кер. Іванова Л.Г.)
ансамблю ветеранів заводу «Скловолокно» (кер. Мелешко Р.Г.), флешмобгрупа гімназії №2 (кер. Данілова Н.О.), зразковий художній колектив
Майстерня театру та кіно «16/4» (кер. Терещенко В.В., Лагошена О.О.);
Бердянський центр професійно-технічної освіти (кер. Гіщук В.Д.)
За активну участь, плідну працю на благо територіальної громади міста
учасники були заохочені подяками та пам’ятними подарунками.
Члени комітету мікрорайону «Скловолокно» брали активну участь у
міських заходах, а саме: у святковій ході, присвяченій до 190-річчя міста
Бердянська, де були найяскравішими - у жовтих краватках, з соняшниками у
руках та з двадцятиметровим рушником, символізуючи нашу Країну як єдину
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родину. Разом з активними громадянами, членами комітету мікрорайону йшли
депутати міської ради.
Комітет мікрорайону також брав активну участь у заходах до Дня
Прапору, Дня міста, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертвам Голодомору.
За ініціативою членів комітету мікрорайону для сприяння створення зон
масового відпочинку влітку на бульварі Шевченка було організовано та
проведено «Танці на бульварі». Цей захід дуже сподобався мешканцям
мікрорайону й став популярним. Приємним сюрпризом для присутніх був
виступ оркестру «Азовська чайка». Сподіваємося, що цей захід стане
традиційним на бульварі Шевченка та чекаємо на приїзд інших артистів.
Таким чином, вивчаючи проблеми й пропозиції на місцях, влада
систематизує питання та задачі, які стоять перед мешканцями мікрорайону, та у
повній взаємодії з органами самоврядування, депутатами міської ради
приймають рішення для реалізації питань територіальної громади.
Комітет бере участь в обговореннях та проектах міського бюджету й
вносить свої пропозиції щодо планування проведення робіт на мікрорайоні.
Сьогодні комітет проявляє активність і принциповість. Громадяни
висловлюють свої пропозиції, вносять на розгляд комітету, не звертаючись до
виконавчої влади. У нас склалася добра практика щодо фіксації проблем на
мікрорайоні та їх систематизації за напрямками. Я, як голова комітету
мікрорайону, здійснюю прийом громадян двічі на тиждень (щовівторка та
четверга з 15 до 17 години).
Ми постійно вивчаємо проблеми мікрорайону, співпрацюємо з
управлінням ЖКГ та комунальними підприємствами.
Велику роль у розвитку мікрорайону відіграють громадські організації,
ветеранські ради, релігійні конфесії, молодіжні організації, ОСББ, вуличні
комітети.
Формами взаємодії влади й територіальної громади є проведення
«круглих столів», фокус-групи, навчальних курсів, семінарів щодо підвищення
правової культури і кваліфікації органів самоорганізації населення. Так, у
листопаді 2017 року, актив комітету мікрорайону «Скловолокно» взяв участь у
семінарі-тренінгу «Шляхи участі громадян у бюджетному процесі на місцевому
рівні» та отримав сертифікати.
У період з жовтня по листопад 2017 року брали участь у голосуванні за
громадські проекти, інформуючи мешканців мікрорайону через центр
громадських ініціатив «Скловолокно».
Комітет мікрорайону «Скловолокно» головними пріоритетами у
своїй діяльності на мікрорайоні й напрямками розвитку мікрорайону
вважає:
- благоустрій мікрорайону;
- розвиток інфраструктури мікрорайону;
- здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища;
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- озеленення мікрорайону;
- сприяння створенню зони масового відпочинку для дорослого населення та
дітей;
- організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих
воїнів, багатодітним сім’ям, дітям-інвалідам;
- розвиток дитячої творчості, художньої самодіяльності, фольклорного
мистецтва;
- сприяння розвитку фізичної культури та спорту, збереження культурної
спадщини, традиційної народної культури;
- сприяння розвитку в проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та
виховної роботи серед населення;
- тісна взаємодія у роботі з органами місцевого самоврядування,
самоорганізації
населення,
комітетів
мікрорайонів,
громадськими
організаціями;
- поглиблена й систематична робота щодо звернення громадян та вирішення
проблем мешканців мікрорайону.
Головним пріоритетом роботи комітету мікрорайону залишається
благоустрій. Щорічно члени комітету мікрорайону, за підтримкою виконавчої
влади, депутатів міської та обласної ради організовують заходи з наведення
чистоти та порядку на території мікрорайону. У таких заходах беруть участь
члени комітету, активісти ОСББ, підприємці, громадські організації, вуличні
комітети, усі небайдужі люди. Учасникам суботників надаються усі необхідні
реквізити, надаються транспортні засоби для вивезення сміття.
Протягом багатьох років велику увагу комітет мікрорайону приділяє
стихійним звалищам на території мікрорайону, ліквідація яких здійснюється за
рахунок місцевого бюджету. За весь період було ліквідовано більше десяти
стихійних звалищ.
Слова вдячності хочу висловити небайдужим мешканцям мікрорайону
«Скловолокно» за проявлену активність, самовіддачу у забезпеченні чистоти та
благоустрої біля своїх домівок. Мешканці за своєю ініціативою саджають та
прикрашають свої прибудинкові газони, створюють комфортні умови для
життєдіяльності мешканців мікрорайону.
Щиро дякую адміністрації загальноосвітньої школи №11 (директор
Міщенко М.В.), адміністрації гімназії №2 (директор Данілова Н.О.),
Бердянському центру професійно-технічної освіти (директор Гіщук В.Д.),
адміністрації дитячих закладів №25, № 34 (Пасичниченко С.А.), №36 (Вилюра
О.В.) за підтримку у проведенні запланованих заходів у мікрорайоні. Також,
висловлюю вдячність учням, студентам учбових закладів міста, представникам
релігійних громад, які надають допомогу в наведенні чистоти і порядку та
роблять наш мікрорайон чистим та затишним.
Дякую за організовану та спільну роботу головам ОСББ у мікрорайоні,
головам вуличних комітетів, які разом з мешканцями приватного сектору
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наводять порядок на своїх ділянках з прибирання сміття, сезонного покосу
трави, прибирання снігу узимку на прилеглій території.
Вдячні підприємствам, які допомагають під час загальноміських та
позачергових суботників: «Бердянському Райагропромпостачу», „Бердянським
жаткам», „Склопластику”, КП «Бердянськекотранс», КП «Зеленгосп» за обрізку
чагарників та дерев, покіс трави, вивіз сміття, звалищ у мікрорайоні.
У нас на території мікрорайону знаходиться багато дитячих майданчиків
по вулицях Софіївській, Волонтерів, Європейській, Північній, тому слова
вдячності хочеться висловити усім тим людям, які підтримують їх у справному
стані.
Необхідно відзначити, що усі ці заходи були здійснені завдяки спільній
роботі комітету мікрорайону з підприємствами, які здійснюють свою
господарчу діяльність, виконавчою владою, комунальними службами міста,
міським головою Чепурним Володимиром Павловичем, депутатами міської
ради: Цукановим В.В., Циндрою А.І., Бухановою К.В., Георгієвим Є.І., Сушко
Б.В., Кіосовим А.Г., Смоляніновою Т.В., Міщенко М.В., депутатом обласної
ради: Будянським О.В., народним депутатом України Пономарьовим А.С.
На сьогоднішній день керівництво міста в особі Чепурного В.П. велику
увагу приділяє нашому мікрорайону. Ми вдячні за подарунок 2017 року бульвар Шевченка, який став гордістю мікрорайону «Скловолокно».
Комітет мікрорайону велику увагу приділяє питанню соціальної
направленості, а саме: привітанню ювілярів, ветеранів та інвалідів війни.
Спільно з депутатами міської ради, громадськістю для ветеранів та мешканців
нашого мікрорайону традиційно проводяться урочисті мітинги до Дня
Перемоги; святкові концерти до Дня міста та мікрорайону.
Велика увага приділяється нашим дітям під час проведення Новорічних
свят, Дня захисту дітей, “Осені Золотої”. Заходи проходять із солодкими
подарунками, розважальними програмами, із залученням аніматорів.
Актив комітету брав участь у загальноміських мітингах, ходах,
присвячених національним державним святам - Дню Державного Прапору,
Дню Незалежності, Дню соборності України.
У вересні 2017 року під час підготовки та проведення заходів зі
святкування 190-річчя Дня міста - велика заслуга усіх членів комітету, а також
вокального ансамблю «Стеклышко» (керівник Мелешко Раїса Григорівна),
педагогічного колективу Бердянського центру професійно технічної освіти
(директор Гищук Василь Дмитрович). Дякуємо Вам усім!
Керівництво комітету постійно бере участь у привітанні учнів учбових
закладів з «Першим дзвоником» і закінченням навчального року.
Ми тісно взаємодіємо з міжнародною молодіжною організацією
«Еммануіл». Разом були проведені заходи на бульварі Шевченка «Осінь
Золота», «День мікрорайону», привітання дітей-інвалідів з проведенням
конкурсів, ігор, змагань.
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Велику увагу ми приділяємо розвитку спорту, а саме - футболу. У
кожному мікрорайоні створена футбольна команда, яка захищає честь свого
району у турнірах, присвячених «Дню Незалежності України», «Дню місцевого
самоврядування». За звітній період команда «Скловолокно» отримувала перші
місця. Дякуємо команді і його тренеру Бондаренку Едуарду Олександровичу.
У центрі громадських ініціатив мікрорайону «Скловолокно» плідно
працюють спеціалісти УПтаСЗН, Пенсійного фонду, фахівці з отримання
юридичної допомоги, кризового центру з недопущення насильства у сім’ї,
організовано прийоми депутатів міської ради та інші громадські організації. Усі
ці заходи організовано для населення з метою отримання необхідної допомоги
на місцях.
У березні 2018 року міська влада за ініціативою депутатів міської ради та
членів комітету мікрорайону, йдучи назустріч реалізації інтересів громади у
мікрорайоні, відкрили центр надання адміністративних послуг населенню
(Єдиний офіс) на базі центру громадських ініціатив.
Комітет мікрорайону «Скловолокно» вдячний керуючій справами
виконкому Кочубей Ользі Станіславівні за підтримку й сприяння в організації
діяльності комітетів.
Також вдячні за взаємодію організаційному, адміністративному відділам
виконкому, дільничним інспекторам поліції.
Необхідно зазначити, що на даний час об’єднавши зусилля громадськості,
органів влади й самоврядування можна нестандартно, якісно втілювати ідеї,
проекти та деякі пропозиції.
За усім цим стоять люди різних професій, різного віку, різного хисту, які
роблять наш мікрорайон та наше місто кращими.

Голова комітету

С.І. Глушко

