
 

 

 

Миргородська міська рада 

Рада мікрорайону «Мінзаводський» 
Миргород, вул. Шишацька, 119  4 33 29 

 

 

Звіт 

про стан роботи  ради мікрорайону "Мінзаводський" 

 

Шановний міський голово, члени виконавчого комітету, присутні! 

Мікрорайон «Мінзаводський» - другий за величиною в місті по кількості 

мешканців після мікрорайону «Центральний».  Налічує 13 голів вуличних комітетів, 3 

голови ОСББ та 31 голову будинкового комітету. 

У 2017 році на зборах мешканців були обрані нові голови будинкових комітетів: 

-  вул.Свидницького, 1- Ройко Світлана Вікторівна; 

- вул.Вокзальна, 25 – Омельченко Антоніна Миколаївна; 

- вул.Вокзальна, 27 – Стешенко Валентина Миколаївна; 

-  вул. Сорочинська, 248 – Купенко Тетяна Сергіївна; 

- вул. Шишацька,119- Дзябенко Ніна Василівна. 

За участю ради мікрорайону проведено 15 зборів мешканців будинків, 24 

засідань ради мікрорайону. На засідання запрошувались депутати міської ради, 

дільничний інспектор, інспектор з благоустрою, голови вуличних та будинкових 

комітетів. 

Впродовж року за фінансової підтримки міської ради проводились культурно-

масові заходи, а саме: 

- Новорічні ранки  біля будинку №86-а по вул.Шишацькій (на початку року та в 

кінці року); 

- 8 травня мітинг біля могили загиблим воїнам по вул.Гурамішвілі та вручення 

подарунків ветеранам Другої світової війни; 

- вручення подарунків воїнам АТО ; 

- 4 червня проведено свято до Дня захисту дітей у дворі будинку по вулиці 

Шишацькій,119; 



-  
- 20 серпня проведено свято вулиці Капніста; 

 
 

 



- у липні в «Нафтомістечку» був відкритий новий дитячий майданчик  за  кошти 

народного депутата  України Олега Івановича Кулініча. 

 

 
Всього для проведення культурно-масових заходів міською радою було 

виділено та використано 22 тис.грн. 

За сприяння міського голови Соломахи С.П. встановлено окремі елементи на 

дитячих  майданчиках:  буд. №88 по вул. Шишацькій, буд. 5-а по вул. Мічуріна, 

буд. 146 по вул.Сорочинській. 

Рада мікрорайону брала  активну участь у святкових заходах до  Дня міста,  у 

проведенні конкурсу на визначення кращої вулиці, кращого благоустрою 

приватної садиби, кращого двору та під’їзду  багатоповерхового будинку.  Наш 

мікрорайон зайняв ІІ місце у номінації «Кращий під’їзд» (під’їзд будинку № 86-а 

вул.Шишацька, голова будинкового комітету Гречко Віталій Олександрович), ІІ 

місце у номінації «Кращий двір багатоповерхового будинку» (голова будинкового 

комітету Дзябенко Ніна Василівна), ІІ місце у номінації «Краща садиба» 

(вул.Свидницького, 25, голова вуличного комітету Бондаренко Сергій 

Володимирович). Переможці були нагороджені грошовими преміями. 

Рада мікрорайону проводила роз’яснювальну роботу щодо участі у проекті  

«Місто  активних громадян». Організовувала голосування по «Громадському 

бюджету» та  подала проект " Зона  родинного  відпочинку "Каштан"; надавала 

пропозиції до Плану реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського 

субрегіону на 2017-2026 роки. 

Впродовж року рада мікрорайону зверталась до міського голови, служб міської 

ради,  інших установ та підприємств по заявах, які надходили від голів будинкових 

та вуличних комітетів, мешканців мікрорайону. Подавала до міської ради 



пропозиції щодо виділення коштів при плануванні бюджету на 2018 рік  на 

проведення асфальтування вулиць, міжбудинкових проїздів, проведення робіт з 

грейдерування вулиць, прокладання тротуарів та проведення реконструкції 

вуличного освітлення. Неодноразово порушувалось питання щодо руху 

громадського транспорту. (Всього звернень 48). 

Рада мікрорайону надавала допомогу Миргородському об’єднаному міському 

військовому комісаріату, управлінню соціального захисту населення,  

«Миргородводоканалу», КП «Спецокомунтранс» в інформаційно-роз'яснювальній 

роботі . 

 

Інспектор сектору по роботі 

з органами самоорганізації  населення      Йовенко Л.І. 

 


