ЗВІТ КОМІТЕТУ МІКРОРАЙОНУ «СЛОБІДКА»
Мікрорайон «Слобідка» - це не лише територія мешкання городян, але і
район активного відпочинку і оздоровлення гостей з різних міст України і
ближнього зарубіжжя. Тому благоустрій і комфортність мешкання мають
величезне значення для іміджу міста і району.
Рада мікрорайону бере участь в благоустрої. У звітний період були
змонтовані і встановлені 6 лавок і 4 урни біля клубу "Маяк", а також
відновлено огорожу дитячого майданчика і змонтовано 2 лавки загальною
довжиною 16 метрів.
Разом з активними жителями провели озеленення мікрорайону висадили 60 дерев і 50 чагарників. Члени ради беруть участь в міських
суботниках з прибирання території і підготовки її до літнього сезону. Спільно
з викладачами школи №6 прибирали територію по вулиці Запорізьких козаків,
фарбували дитячий майданчик біля клубу "Маяк", спільно з жителями
прибирали узбережжя від провулка Рибальського до провулка Морського,
очищали берег від водоростей. Для цих цілей була надана техніка Народним
депутатом України Пономарьовим Олександром Сергійовичем.
Впродовж усього року комітет мікрорайону бере участь у всіх
загальноміських заходах: покладання квітів до пам'ятника загиблим морякам
в парку імені Шмідта в день святкування Дня Перемоги 9 травня. Брали
участь в святкових заходах, присвячених Дню Прапора, в параді,
присвяченому ювілею - 190-річчю м. Бердянська.
Міський голова Чепурний Володимир Павлович приділяє багато уваги
мікрорайонам міста, у тому числі і нашому району. Завдяки міському голові
закінчена реконструкція клубу "Маяк". Це культурний осередок мікрорайону
«Слобідка». У клубному приміщенні, крім клубних угрупувань, знаходяться
бібліотека, комітет мікрорайону, веде прийом дільничний інспектор. Це місце,
куди люди можуть прийти і вирішити одразу декілька своїх питань. Тут
працює амбулаторія, де маленькі і дорослі жителі району отримують медичну
допомогу. Приймає педіатр, терапевт, працює маніпуляційний кабінет.
Клуб «Маяк» став простором для спілкування влади і населення,
платформою для реалізації ідей громадських організацій, комфортним та
затишним місцем для молоді. Тут на безкоштовній основі здійснює свою
діяльність театральна студія «Світ дива», у якій займається більш 30 акторів
віком від 4 до 70 років. З грудня 2017 року діє спортивна секція «Коловрат», у
якій усі бажаючі можуть навчитися прийомам самозахисту по системі
Кадочникова.
Завдяки Народному депутатові України Пономарьову Олександру
Сергійовичу за підтримки проекту Губернатором Запорізької області Брильом
Костянтином Івановичем, що розуміє всю серйозність проблеми

берегоукрепленія в курортній зоні міста, і згуртованій команді депутатів
обласної ради були виділені кошти для фінансування об'єкту. В результаті в
2017 році закінчено будівництво набережної і берегозахисної дамби.
Усі заходи на районі проводяться спільно з колективом клубу. У клубі
"Маяк" проходять всі святкові заходи. Це святкування Масляної - в програмі
були концерт, пригощання жителів млинцями, чаєм. Завершилося свято
спалюванням опудала зими.
9 травня святкували день Перемоги - в програмі концерт, солдатська
каша. Разом з депутатом міської ради Новак Надією Федорівною вітали
наших ветеранів Беляєва Миколу Івановича і Коржову Антоніну Пилипівну,
вручили святкові дарунки. Учасникам бойових дій рада мікрорайону
подарувала квіти і солодощі.
До дня захисту дітей 1 червня був організований святковий концерт,
ігри, конкурс на кращий малюнок на асфальті під девізом "Мама, Папа, Я щаслива сім'я". Діти отримали дарунки і цукерки від ради мікрорайону.
Солодку вату організувала депутат міської ради Новак Надія Федорівна,
взяли участь у заході 150 дітей. Підприємець Кальченко Ігор Леонідович
подарував дезкоштовні квитки до 40 дітей на відвідування зоопарку.
У День рибака і День мікрорайону 7 липня організували театралізовану
виставу, дискотеку. Пригощали жителів і гостей міста смачною юшкою. У
заході взяли участь більше 300 чоловік.
У період Новорічних свят для дітей був показаний спектакль "Снігова
Королева", поставлений театральною студією "Світ дива", яку оглянули
дорослі і маленькі жителі. Спектакль мав великий успіх. Мікрорайон
підготував і вручив дітям 200 подарунків.
В обов'язки ради входить турбота про літніх людей і інвалідів. До дня
літньої людини придбали 30 продовольчих наборів і вручили їх самотнім,
хворим, людям, що мають потребу. Також протягом року вітаємо
довгожителів мікрорайону з ювілейною датою 80, 85, 90 років і старше. У
нашій суспільній роботі ми постійно відчуваємо підтримку депутата міської
ради Новак Надії Федорівни. З її допомогою малозабезпечені, пенсіонери,
інваліди отримали дрова, матеріальну допомогу, ліки. Надія Федорівна надає
спонсорську допомогу при проведенні святкових заходів на мікрорайоні
"Слобідка".
У перебігу звітного періоду рада мікрорайону бере активну участь в
житті школи №6, бере участь у всіх заходах, що проводяться в школі. Це і
останній дзвоник, і 1 вересня - початок нового навчального року, "Козацька
Покрова", "Віденський бал", присвячений ювілею школи, та інші. На всі
свята рада мікрорайону приходить з дарунками і солодощами. Як і торік, рада
мікрорайону братиме участь у вирішенні міських проблем, пов'язаних з

розвитком нашого району, буде займати принципову позицію і діяти в захист
публічних інтересів жителів мікрорайону "Слобідка".
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