
 

 

 

Миргородська міська рада 

Рада мікрорайону «Центральний» 
м. Миргород, вул. Незалежності 27/19, тел. 5-24-99  

 

 

 

 

 

Звіт 

 про стан роботи ради мікрорайону «Центральний»  

 

Шановний міський голово, члени виконавчого комітету, присутні! 

 
Рада мікрорайону "Центральний" є найбільшою із 7 рад міста, створена для 

вирішення питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. Вона діє 

відповідно до Конституції України, Закону України  "Про органи самоорганізації 

населення", рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови і є складовою частиною системи місцевого самоврядування.  

      У 2017 році за участі та активності голів вуличних і будинкових комітетів 

проведено багато спільної роботи: зборів, свят, суботників по  прибиранню 

прибудинкових територій та вулиць тощо. 

     Протягом 2017 року було проведено 19 засідань ради мікрорайону, 15 зборів 

вуличних та будинкових комітетів. На особистих прийомах було прийнято 165 

громадян, видано більше 200 довідок (актів фактичного проживання, довідок про 

склад сім'ї, характеристик, актів обстежень умов проживання). Постійно 

надавались консультації та роз'яснення. Можна зробити висновки, що жителі нам 

довіряють і вірять у те, що ми допоможемо їм вирішити нагальні питання. 

    Рада мікрорайону брала участь у засіданнях виконкому та сесіях міської ради,  

у загальноміських заходах.  

    Протягом 2017 року  у мікрорайоні створено 1  ОСББ у будинку по вул. 

Перемоги,10. Здано в експлуатацію два багатоповерхових будинки: П.Мирного,3  

та Сорочинська,53, в яких ще  не визначено форму правління. 

     Суттєва увага приділялась співфінансуванню капітального ремонту у 

будинках: ОСББ "П.Мирного,14"; ОСББ "Миргородська калина-2016"; ОСББ" 

Мирний 22". МЖКУ проведений капітальний ремонт покрівлі будинків: 
Гоголя,76/2; вул.Гоголя,34, вул.П.Мирного,20, вул.Гоголя,109-А, 

вул.Старосвітської,20/5. 

     

   За поданням ради мікрорайону було заасфальтовано  пров. Кабачка, 

вул.Космонавтів, вул.Чумацьку, міжбудинковий проїзд між будинками Гоголя, 

103-105 та інш. 

 



     Традиційно проводилися толоки у рамках двомісячника благоустрою і 

озеленення. жителі Миргорода активно долучилися до прибирання 

прибудинкових територій, висаджені саджанці берізок, калини, горіхів. 

 

.  

 



    
Протягом року радою мікрорайону було проведено 11 культурно- масових 

заходів, а саме:  

     -     Привітання жінок голів вуличних та будинкових комітетів з 8 Березня; 

- Свято вулиці Шевченка; 

-  

 



 

- Свято ветеранів; 

-  
 

- День захисту дітей (біля магазину "Ветеран", магазину "Барвінок" та кафе 

"Слойка"); 

 
 

 

 

 

 



 
 

01.06.2017р станцією юних туристів на чолі з керівником, депутатом 

Миргородської міської ради Ніколаєнком В.Л., на вулиці Бережанській для 

дітей було проведено змагання з туризму. 

 

   
 

 

 



 

- Свято вул.Гурамішвілі; 
 

-  
- Привітання ветеранів та учасників ВВВ; 

- Свято буд.Гоголя,139; 

-  
- Радою мікрорайону за підтримки міської ради організовано та проведено 

День місцевого самоврядування за участю міського голови, депутатів 

мікрорайону, де  головам вуличних та будинкових комітетів, головам ОСББ 

було вручено Подяки та винагороди, солодкі подарункові набори.    



 

 
- За сприяння міської ради радою мікрорайону 06.01.2018 року було 

проведено Новорічне свято для дітей, за кошти міської ради було придбано 

солодкі новорічні подарунки. 

 
 

 

 

 

 

 



До Дня міста спільно, азартно, дружно  всі ради мікрорайонів  взяли участь у 

виставці квітів, де зайняли ІІ почесне місце та отримали подарунки від міської 

ради.  

 
 

Багатоповерхові будинки, приватні сектори, вулиці мікрорайону "Центральний" 

брали активну  участь у конкурсі  найкращого благоустрою, де здобули І та ІІ 

місця та отримали грошові винагороди, а саме: 
  

Переможцями  конкурсу у номінації "Кращий багатоповерховий будинок" стали: 

 

І місце – вул.Старосвітська,20 (голова Черненко Микола Іванович, кв.53) 

ІІ місце – вул.Сорочинська,2  (голова Лисий Віктор Миколайович, кв.30) 

 

Переможцем конкурсу у номінації "Кращий під'їзд" 

 

І місце  - вул.Старосвітська,22/5 (ІІ під'їзд, старша по під'їзду  Коляда Надія 

Володимирівна, кв.21) 

 

Переможцем конкурсу у номінації "Кращий двір багатоквартирного будинку" 

 І місце – вул.Старосвітська,20 (голова Черненко Микола Іванович, кв.53) 

 

Переможцем конкурсу у номінації " Кращий благоустрій приватної садиби "  

І місце - вул.Бережанська,63-А (господар Штернгарц Петро Семенович) 

 

Переможцем конкурсу у номінації " Краща клумба "  

І місце – вул.Я.Усика,36 (доглядала Гречка Любов Павлівна) 

 



          Протягом року спільно з інспекцією із благоустрою міської ради проведено 

спільну співпрацю по виявленню захаращених територій, недопущенню 

розмноження та цвітіння амброзії, здійснювався контроль за своєчасним  

косінням бур’янів, заборони паління сміття та залишків городництва на 

закріплених територіях і приватних садибах.  
 Велася тісна співпраця з усіма керівниками комунальних служб. 

 

У 2017 році із міського бюджету на проведення масових заходів  було виділено та 

використано 29 тис. 200 грн. 

 

   Проблеми мікрорайону: 

 

1.  Не доводиться до кінця ремонт вулиць і доріг. 

2. На двомісячник благоустрою та озеленення практично немає хороших 

саджанців. 

3.  Постійно змінюються дільничні офіцери поліції. 

4.  Проблема безпритульних собак та боротьба з амброзією. 

 

 

  

Секретар ради мікрорайону                                                       Корольова А.І.  

 

 


