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ЗВІТ 

про стан роботи  ради мікрорайону «Почапці» 

 

Шановний міський голово, члени виконавчого комітету, присутні! 

  

 У 2017 році були виконані всі заходи відповідно до плану роботи ради 

мікрорайону « Почапці». 

Протягом року було проведено 11 засідань ради мікрорайону, які 

проходять в останню суботу  місяця.  

Звернення громадян розглядались по мірі їх надходження. З метою 

вирішення проблемних питань жителів мікрорайону було направлено 108 

листів, запитів до органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, 

установ, організацій. На особистих прийомах було прийнято 101  особу, а 

також видано громадянам  39 довідок, актів. 

    В рамках звіту міського голови проведено зустріч жителів 

мікрорайону « Почапці» з міським головою. 

Все більше жителі мікрорайону звертаються до членів ради  та 

вуличних комітетів по допомогу у вирішенні актуальних питань. Відповідно 

до графіку проводяться прийоми громадян депутатами міської ради, 

секретарем ради мікрорайону. 

 Органами самоорганізації населення  значна увага приділяється 

благоустрою вулиць. Жителі мікрорайону є активними учасниками  

суботників по прибиранню прилеглої до будинків території, а також беруть 

участь в загальноміському суботнику. 

Велика вдячність начальнику КП «Спецкомунстанс» Онищенку О.В. та 

Генеральному директору ПрАТ «Миргородкурорт» Гавловському О.Д. за 

надання  автотракторної техніки для вивозу сміття  під час проведення 

суботників. 



 
  Налагоджена тісна співпраця членів ради мікрорайону з інспекцією з 

благоустрою ВЖКГ. Проводились спільні рейди-перевірки захаращених 

територій. 

 Важко проводити рейди без участі і допомоги дільничного інспектора 

поліції. Співпраці з поліцією немає зовсім. 

 Голови вуличних комітетів продовжують проводити роз’яснювальну 

роботу з жителями по питанню  укладання договорів  на вивіз сміття.  

Приємно відзначити, що мешканці беруть активну участь в конкурсі 

найкращого благоустрою, в номінаціях: «Зразкова садиба», «Зразкова 

вулиця», «Квіткова композиція». 

    Брали участь в проектах Громадський бюджет та "Місто активних 

громадян". Проект «Спортивний майданчик – запорука активного та 

здорового дозвілля» ввійшов до переліку проектів – переможців програми 

МАГ. За рахунок участі в проекті  встановлено: комплект турніків, тенісний 

стіл, лавки для відпочинку.    

За звітний період у мікрорайоні були виконані роботи по поточному і 

капітальному ремонту доріг, по реконструкції вуличного освітлення. 

Проведено грейдерування вулиць з щебеневим покриттям. Взимку 

проводиться розчистка вулиць від снігу. 

Всі пропозиції на 2018 рік по ремонту доріг та реконструкції вуличного 

освітлення  подано на розгляд депутатів міської ради. 

Члени ради мікрорайону спільно з депутатами міської ради опікуються 

не тільки питаннями благоустрою вулиць, а й надають допомогу в організації 

та проведенні культурно-масових заходів  для мешканців мікрорайону. У 

2017 році використано кошти на проведення масових заходів та привітання 



ювілярів в сумі  8600 грн. Квітами та концертною програмою вітали жінок 

мікрорайону з Міжнародним жіночим  Днем. До Дня Перемоги 

організовуємо і проводимо зустрічі з ветеранами Другої світової війни, 

покладання квітів до пам’ятника «Воїнам - односельцям» в мікрорайоні 

Почапці. 

           До Дня захисту дітей на дитячих майданчиках по вулиці Почапці, 

Сластьона, Енергетиків проводяться  розважально - ігрові програми. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З великою радістю малеча відвідує новорічні дитячі ранки. Дякуємо  

батькам та вихованцям д/с №7 « Яблунька», які прикрасили новорічну 

ялинку  іграшками. 

 

 
 

   

Вже стало традицією проводити свято Івана Купала по вулиці Дімарова з 

театралізованим дійством та святковою кашею. Щороку проводимо Свято 

мікрорайону   « Почапці» . 

 

 



 

Вітаємо голів вуличних комітетів з Днем місцевого самоврядування. 

Всі проведені масові заходи  висвітлювалися в засобах масової 

інформації. 

Проблеми в мікрорайоні ще залишаються. 

Вирішення актуальних питань спільно з громадою справа нашої роботи 

на кращі зміни в нашому місті. Сподіваємось, що зовсім скоро Миргород 

буде містом  без околиць. 

 

 

 

Секретар ради мікрорайону                                            Позичайло В.В. 


