РАДА
мікрорайону «Личанка»
вул. Личанська, 60/23, 4-67-01

ЗВІТ
про стан роботи ради мікрорайону "Личанка"
Шановний міський голово, члени виконавчого комітету, присутні!
Підсумовуючи роботу ради мікрорайону у 2017 році, заплановані заходи, які
стосуються повноважень ради мікрорайону, виконані. Протягом року було
проведено 11 засідань ради мікрорайону.
З метою вирішення актуальних проблем жителів мікрорайону було прийнято 120
громадян, направлено 78 запитів до органів місцевого самоврядування, депутатів,
керівників підприємств, установ, організацій.
За поданням ради мікрорайону протягом року виконані роботи по ремонту доріг:
- ямковий ремонт таких
Красносільська, Лікарняна;

вулиць:

Личанська,

Козацька,

Єрківська,

- щебенева підсипка вулиць: Личанської, Гетьманської, Загородньої,
Стаднянської, Садової, Філянського, Козацької, Красносільської, Світлої,
Фестивальної, Колгоспної, Ламаної, Якова Остряниці, Єрківської, провулків:
Загороднього, Личанського, Гладкого, Красносільського, Галушкинського, Скляра.
Проведено капітальний ремонт автобусної зупинки по вулиці Єрківській
(зупинка Королівщина), ремонт та реконструкцію вуличного освітлення по
вулицях: Болотній, Ламаній, Садовій, Козацькій та провулку Королівщина.
Проводилися суботники по благоустрою. Велася співпраця з інспекцією по
благоустрою.
Протягом року радою мікрорайону було організовано і проведено свято вулиць
Личанської, Загородньої, Стаднянської, Гетьманської, Міжболотної та провулків
Личанського, Загороднього, Лісного, на якому вшановувались учасники АТО.

До Дня захисту дітей на дитячому майданчику по вулиці Личанській та на
дитячому майданчику «Лісова казка» по вулиці Стаднянській проведені свята
для малечі.

\

Два новорічні ранки було проведено в приміщенні центру культури та дозвілля та в
приміщенні ПТУ-44.
У 2017 році із міського бюджету на проведення масових заходів було виділено та
використано 15200 грн.:
600 грн. - на привітання ветеранів;
2000 грн. - свята для дітей мікрорайону;
850 грн.50 коп. - на привітання голів вуличних та будинкових комітетів до Дня
місцевого самоврядування;
9 749 грн.50 коп.- на новорічні свята.
Рада мікрорайону брала активну участь у загальноміських заходах приурочених
Дню міста.
У конкурсі Проектів в рамках Програми «Місто активних громадян» жителі
мікрорайону виграли грошову винагороду для подальшої реалізації своїх проектів:
спортивний майданчик по вулиці Стаднянській, який уже встановлений та
спортивно-ігровий майданчик по вулиці Гоголя.

Рада мікрорайону постійно проводила роз’яснювальну роботу з жителями
мікрорайону по питанню укладання договорів з КП «Спецкомунтранс» на
вивезення твердих побутових відходів.

Велику допомогу та підтримку у вирішенні проблемних питань надавали
депутати мікрорайону. Вони брали активну участь у проведенні культурномасових заходів, у заходах по благоустрою мікрорайону.
Проблеми мікрорайону: дороги, грейдерування та підсипка, ямковий ремонт,
водовідведення.
Секретар ради мікрорайону

Логвин Н.В.

