Миргородська міська рада
Рада мікрорайону «Промисловий»

Звіт
про стан роботи ради мікрорайону «Промисловий»
Шановний міський голово, члени виконавчого комітету, присутні!
В межах повноважень рада мікрорайону разом з депутатами міської ради
представляє інтереси жителів будинків та вулиць у міській раді та її органах,
місцевих органах виконавчої влади.
Протягом звітного року було проведено 8 засідань ради мікрорайону та
зборів голів вуличних і будинкових комітетів. Проведені звітно-виборні
збори голови будинку №112, вибори голів будинкомів будинків №№54; 66 та
№46 на вул. Багачанській і голови будинкому на вулиці Робітничій, 22.
На даний час до складу ради мікрорайону «Промисловий» входять 5
голів вуличних та 21 голови будинкових комітетів. Чисельність мешканців
станом на грудень місяць 2017 року, без врахування військових частин,
становить 3567 чоловік.
У 2017 році на особистих прийомах було прийнято 125 громадян, окрім
того мешканці звертаються із своїми проблемами під час спілкування на
вулицях та біля будинків мікрорайону, висловлюючи при цьому довіру у
вирішенні їхніх нагальних проблем. За довідками, характеристиками і т.п.
звернулись 184 мешканці.
З метою вирішення актуальних питань радою мікрорайону було
направлено 59 звернень до органів місцевого самоврядування, керівників
підприємств, установ, організацій, адже основні питання по утриманню
житлових будинків, благоустрою та озеленення прибудинкових територій
більш ефективно вирішуються за участю керівництва органів місцевого
самоврядування, міських служб та представників підприємств житловокомунальної сфери, активної участі депутатів міської ради.
Таким чином були вирішені такі питання, як:
-асфальтування вулиці Гуріна;
- будівництво нового тротуару довжиною 180 м на вулиці Робітничій в
сторону залізничного вокзалу;

- заасфальтована частина дороги в районі коноплезаводу;
- виконані роботи по будівництву системи водовідведення за
шляхопроводом на вул. Хорольській;
- облаштована центральна алея в парку відпочинку авіамістечка;
- продовжуються роботи по покращенню освітлення прибудинкових
територій авіамістечка та об’їздної дороги в районі елеватора;
- виконаний великий обсяг робіт ЖЕКУ по утриманню житла;
- розчищений тротуар та узбіччя дороги від чагарників та накопиченого
грунту за будинками №№ 46 та 104;
- вивезене сухе гілля, яке складувалося багато років в районі вулиці
Марусиченка та інше.
Рада мікрорайону брала участь у проекті «Громадський бюджет».
Організовано проведення суботників по ремонту обладнання на дитячих
майданчиках вуличними комітетами вулиці Хорольської та провулку
Багачанського.
Радою мікрорайону були організовані суботники в авіамістечку по
впорядкуванню парку та посадці саджанців дерев.

Головами вуличних та будинкових комітетів постійно проводилась
роз’яснювальна робота з мешканцями про належне утримання присадибних
та прибудинкових територій, необхідності укладання договорів з КП
«Спецкомунтранс» для вивозу сміття в приватному секторі.
За сприяння органів самоорганізації населення згуртовується все більше
небайдужих громадян, які вболівають за благоустрій своїх дворів.
Упродовж 2017 року було проведено 14 суботників за місцем проживання,
68 мешканців на добровільних засадах взяли участь у роботах з благоустрою,
озеленення території та фарбування дитячих та спортивних майданчиків.
Рада мікрорайону виконувала роботу по контролю з благоустрою в
мікрорайоні у тісній взаємодії з інспектором з благоустрою.

Виготовлений інформаційний стенд для боротьби з амброзією.

В конкурсі на кращий благоустрій призові місця здобули:
буд. №112 на вул. Багачанській - за кращу клумбу;
-буд. № 104 на вул. Багачанській – за благоустрій прибудинкової території;
- буд №25 на вул. Багачанській – за благоустрій домогосподарства;
-буд. №46 на вул. Багачанській – за кращий балкон.

-

Рада мікрорайону взяла участь
святкуванні до Дня міста.

Проведені свята:
- до Дня захисту дітей;

в представленні мікрорайону на

- Новорічне свято;

- вулиці Хорольської, 46, ОСББ;
- вулиць Робітничої, Раскової, Багачанської, Депутатської;
- вітання жінок – голів будинкомів до свята 8-го Березня;
- вітання голів вуличних та будинкових комітетів до Дня самоврядування.
Після проведення кожного свята готувались статті та фотографії для
засобів масової інформації та для розміщення на офіційному сайті міської
ради.
Організовувалась допомога громадянам, які її потребували.
Регулярно проводились робочі зустрічі та надавалось сприяння дільничному
офіцеру поліції у забезпеченні ним охорони громадського порядку.
Проводиться робота по обліку громадян, які фактично мешкають на
території мікрорайону.
Організовані умови для зустрічей депутатів міської ради з виборцями,
прийому громадян і проведенні іншої роботи в округах.
Найважливіші питання, які виникають, розглядаються у раді мікрорайону та
про її рішення через голів вуличних і будинкових комітетів інформуються
мешканці для обговорення.
Засідання ради мікрорайону проводяться не рідше одного разу в квартал.
Забезпечується ведення діловодства.
До питань стратегічного бачення в мікрорайоні хотілося б додати таке:
- завершити роботи по благоустрою навколо літака, намічені раніше;
- впорядкувати узбіччя доріг;
- ремонт огорожі біля будинку № 46 по об’їзній дорозі.
На проведення святкових заходів використано коштів на загальну суму
14300грн, виділених міською радою.
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