
 

 

 

Миргородська міська рада 

Рада мікрорайону «ЛІСОК» 
м. Миргород, вул. Боровиковського 66/1, тел. 5- 25- 08 

 

 

 
Звіт 

про стан роботи ради мікрорайону «Лісок» 
 

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 8 загальних зборів з вуличними та будинковими 

комітетами із залученням депутатів міської ради. Організовано та проведено 

перевибори трьох  голів вуличних та будинкових комітетів  

       У раді мікрорайону «Лісок» побували на особистому прийомі  118 громадян. 

   Мешканці систематично отримували необхідні консультації у різних сферах 

життєдіяльності. Їм надавалась допомога у вирішенні нагальних проблем. З 

метою вирішення актуальних питань жителі мікрорайону, було направлено 72 

запитів до органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, 

організацій. 

           За поданнями ради мікрорайону було проведено ремонтні роботи вулиць, 

провулків, а саме: 

       - ямковий ремонт пров. Старосвітський,  вул. Котляревського, Старосвітська, 

Нафтовиків, Боровиковського, Б. Козленків, Заливна; 

      - щебенева підсипка  вул. Осипенка, Кленова, Ткацька, В.Василевської, 

Хутірська пров. Ткацький; 

     - асфальтування дороги по вул. Ткацькій  та вул. Боровиковського - тротуар.                                

           До Дня захисту дітей було завезено пісок на дитячі майданчики 

мікрорайону та виділено фарбу для благоустрою. 

           Протягом 2017 року проводився ремонт вуличного освітлення (заміна 

ліхтарів та лампочок) вул. Боровиковського, по вул. Заливній міняли лампочки;  

 вул. Магістральна - відновлення вуличного освітлення; вул. М.Микиші, вул. 

Хуторянська, вул. В.Василевської - реконструкція вуличного освітлення. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



  Вул. Б.Козленків – 1 червня День захисту дітей. 

 

 
   

 

У 2017 році рада мікрорайону «Лісок» брала активну участь у проведенні 

двомісячника озеленення, чистоти і благоустрою міста. 

 
 

 



 

 

   Проводили спільні рейди з інспекцією з благоустрою відділу ЖКГ по 

виявленню захаращених територій мікрорайону.  

   Депутати міської ради опікуються благоустроєм, а також допомагають 

проводити культурно – масові заходи для мешканців мікрорайону. 

         Надавали допомогу малозабезпеченим сім`ям до Дня Святого Миколая 5 

сім`ям. 

  У 2017 році радою мікрорайону «Лісок» було організовано масові заходи для 

жителів мікрорайону, а саме:   

1. Проводили в червні місяці свято до Дня захисту дітей в мікрорайоні. 

2. Депутат Денисенко О. В. проводила біля мосту Третецького свято. 

3. Відкриття дитячого майданчика по вул. Старосвітській 19. 

4. Спільно із радами мікрорайону участь у фестивалі-конкурсі квіткових 

композицій у рамках святкування Дня міста Миргорода,  де зайняли друге 

місце. 

5. Брали участь в конкурсі найзразковіша вулиця мікрорайону «Лісок», де 

зайняли  друге місця: вул. М.Грушевського.                        

        У 2017 році із міського бюджету на проведення масових заходів було 

виділено та використано  12967,20 коп.  

 

 

 

 

 
  



      Проблеми мікрорайону: асфальтування доріг (вул. Ткацька, вул. Байрацька, 

вул. Лугова, провул. Мокрий, вул. В.Василевської (Європейська), вул 

М.Микиші та підсипка Гаряжин хутір ), освітлення вул. Заливна від початку до 

№ 10, вул. М.Микиші та пров.Ткацький від № 1 по № 12 та проведення води по 

вул. Микиші. 

 

 

Секретар ради мікрорайону                                                     І.В. Павленко 


