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Миргородська міська рада 

Рада мікрорайону «Спортивний» 
вул.Гоголя, 150, 4-67-07 

 

 

Звіт  

про стан роботи ради мікрорайону «Спортивний» 

 

Шановний міський голово, члени виконавчого комітету, присутні! 

 

Рада мікрорайону – це орган, що здійснює звя’зок між владою і 

громадою, це основа на якій тримається самоврядування. 

У 2017 році рада мікрорайону «Спортивний» продовжила активну роботу 

по вирішенню проблем мікрорайону. За звітний період було проведено 13 

засідань ради мікрорайону (5 – у повному складі, 8 – за потребою окремих голів 

вуличних та  будинкових комітетів). 

Протягом 2017 року радою мікрорайону було видано 218 довідок (актів 

фактичного проживання, довідок про склад сім’ї, характеристик, актів 

обстеження умов проживання). У раді мікрорайону на прийомі побувало 382 

мешканці, яким було надано допомогу в оформленні документів у різні 

інстанції (заяви, клопотання, документи на допомогу), було надано 

консультації, роз’яснення, поради. 

У 2017 році було проведено 4 загальних зборів мешканців будинків (3- 

Гоголя, 162; 1 – звітно – виборні – Троїцька, 86,88). 

За звітний період за поданням ради мікрорайону проведена  робота по 

благоустрою: 

1. Ямковий ремонт вулиць Гоголя, Тичини, Грекова, Озерна. 

2. Щебенева підсипка окремих ділянок вул. Попівська, пров. Попівський, вул. 

Ломиковського, вул. Іващенка, пров. Гончарний, вул. Ведмедівка, пров. 

Озерний, вул. Лазоренка, вул. Комишнянська, вул. Заозерна, вул. Українська. 

3. Часткове асфальтування вул. Комишнянська; 

грейдерування вул. Попівська, Лазоренка. 

4. Проведено капітальний ремонт прибудинкової території ( Троїцька, 67). 

5. Завершено благоустрій прибудинкової території – Гоголя, 154. 
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За поданням ради мікрорайону МК ЖЕУ виконано такі роботи в 

мікрорайоні: 

1. На основі співфінансування проведено заміну старих вікон на євро у 

будинках Гоголя, 154; Троїцька, 67; Гоголя, 162. 

2. На основі співфінансування встановлено двері з кодовимим замками   

( Миргородських дивізій, 14,30, 40, 13) 

3. За поданням ради мікрорайону проведено частковий ремонт даху, 

вентиляційних шахт ( Миргородських дивізій, 40). 

4. Проведено ремонт під’їздів (Гоголя, 156; Гоголя, 158; Троїцька, 67 

(частково). 

 За поданням ради мікрорайону було проведено реконструкцію 

освітлення по вул. Грекова, вул. Озерна, пров. Озерний, вул Троїцька, вул 

Українська. 

 Проте слід сказати, що залишається проблемним питання низької напруги 

в мережі ( 170 – 180 вольт) при нормі 220. Наш РЕС обіцяє налагодити 

нормальне постачання електроенергії уже 12 років. 

Рада мікрорайону проводить постійний моніторинг вуличного освітлення, 

дані про несправності передаються в КП «Спецкомунтранс» ( нач. Онищенко О. 

В.), але на підприємстві, на жаль, не завжди є лампочки, тому заявки 

виконуються не завжди вчасно. 

Культурно – масова робота. 

1. На кошти спонсорів було придбано і вручено 5 продуктових наборів 

ветеранам – учасникам бойових дій у Другій світовій війні до Нового року та 

Різдва Христового. 

2. За рахунок спонсорської допомоги вручено 6 продуктових наборів дітям із 

соціально незахищених сімей. 

3. Рада  мікрорайону  постійно  вітає  ветеранів  війни  та праці з ювілеями за 

кошти  міської  ради  та спонсорські кошти ( Попович П. М., Мартиненко Л. С.) 
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4. Рада мікрорайону за кошти міської ради та спонсорські кошти привітала 

подарунковими продуктовими  наборами ( 5 шт.) ветеранів – учасників бойових 

дій із Великоднем та Днем Перемоги. 

5. За кошти міської ради при допомозі міського відділу культури ( нач. 

Педченко Л. М.) було організовано й проведено свято День захисту дітей на 

дитячому майданчику (Гоголя – Зінчаші). 

6. Рада мікрорайону за кошти міської ради організувала й провела свято вул. 

Тичини (22 червня 2017 року). 

7. Рада мікрорайону співпрацює з народним депутатом України Кулінічем О. І., 

який цього року подарував мікрорайону ще 2 дитячих майданчики (всього в 

мікрорайоні Олег Іванович відкрив 4 дитячі майданчики) 22.07; 23.07 – Тичини, 

1А; Троїцька,57.Солодощі на святі були вручені дітям від народного депутата  

Кулініча та від міської ради. 
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Ми дякуємо міським службам КП «Спецкомунтранс»                                     

(нач. Онищенко О. В.), ЖЕКу ( нач. Марченко О. О.) за будівельні матеріали, їх 

доставку на дитячі майданчики ( пісок, щебінь, гранвідсів, фарбу). 

8. Рада мікрорайону взяла активну участь у святкуванні Дня міста: 

а) виставка квітів (оргвідділ, ради мікрорайонів, ІІ місце); 

б) Кращий багатоповерховий будинок» ( ІІІ місце, голова будинкому 

Корабельніков В. О.); 

в) «Кращий квітник біля будинку» ( ІІ місце, Корсунська О. М.) 

9. Рада мікрорайону постійно бере участь у святкуваннях Дня Конституції, Дня 

Прапора, Дня незалежності. У мітингах « Дзвони Чорнобиля», біля меморіалу  

«Скорботна мати», біля пам’ятника Т. Шевченку, Вічного вогню. 

10. Радою мікрорайону організовано й проведено урочисте святкування Дня 

самоврядування за участю міського голови Соломахи С. П. та завсектором 

оргвідділу Крившич Г. П. , депутатів Залєського О. В., Ручки М. А. Головам 

вуличних та  будинкових комітетів, найактивнішим заступникам від міської 

влади було вручено Подяки з винагородою, солодкі подарункові набори ( 25 

шт.). 

11. Організовано та проведено на кошти міської ради свято Нового року для 

дітей мікрорайону в приміщенні ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного. Було вручено на 

святі 187 солодких подарункових наборів, 43 таких набори було вручено дітям 

сиротам, напівсиротам, дітям із багатодітних, соціально незахищених родин. 
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Рада мікрорайону висловлює щиру подяку кафедрі виховання ЗОШ №1 ( 

Шинкаренко С. В. , Дрімайло Н. В.), дітям –старшокласникам – учасникам 

Новорічної казки, депутатам Залєському О. В. , Ручці М. А. , Фесенко В. В. 

12. Рада мікрорайону на кошти міської ради та з допомогою спонсорів 

привітала ветераеів – учасників бойових дій подарунковими продуктовими 

наборами (4 шт.) із Новим роком та Різдвом. 

13. Організовано й проведено свято Водохреші в мікрорайоні (вул. Ведмедівка, 

Студентський пляж). 

 Співпраця з міськими службами 

- Мікрорайон узяв активну участь у проведенні 2 – місячника чистоти й 

озеленення. Проведено 4 організованих суботники ( вул. Гоголя, 162; вул. 

Троїцька, 67; вул. Тичини; вул. Троїцька, 57), які організовували голови 

вуличних та  будинкових комітетів. Було висаджено 100 дерев ( горіхи, липи, 

берези). 

 
- Проведено кілька суботників по обслуговуванню дитячих майданчиків ( вул. 

Тичини,1А, вул. Троїцька, 57). Необхідно відзначити високу активність голови 

вуличкому Вишар В. П., голови будинкому Залєського О. В., з ініціатитви яких 

і відбулися суботники. 

- Навесні було  проведено роботу з мешканцями багатоповерхівок щодо 

облаштування клумб біля під’їздів. 

- Разом із головами вуличкомів, будинкомів проводився постійний моніторинг 

стану вулиць, тротуарів, вуличного та будинкового освітлення. За результатами 
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моніторингу подавались заявки у відповідні служби. Хоча, необхідно 

зазначити, недоліки не завжди ліквідовувалися оперативно. 

- Разом із відділом архітектури та із залученням громади мікрорайону було 

уточнено назви зупинок пасажирського транспорту. Рада мікрорайону провела 

моніторинг балконів та фасадів багатоповерхівок, що руйнуються, дані подані у 

відділ архітектури. 

- Постійно відстежується й передається у водоканал та телеком інформація 

щодо накриття колодязів люками. Але, на жаль, робота в цьому плані рухається 

повільно. 

- Радою мікрорайону було виявлено та передано в інспекцію по благоустрою 

дані про занедбані земельні ділянки (вул. Грекова, Тичини, Троїцька, 

Ломиковського). Спільними зусиллями було наведено порядок. 

- У результаті тісної співпраці з інспекією по благоустрою (нач. Поцяпун В. М., 

інспектор Ставничий Є. М.) у мікрорайоні велась успішна робота по косінню 

бур’янів, трави, боротьба з амброзією на прилеглих до садиб ділянках. Велась 

роз’яснювальна робота, у поштові скриньки вкидались попередження. 

- Спільно з КП «Спецкомунтранс» (нач. Онищенко О. В.) ведеться постійна 

робота з мешканцями приватного сектору щодо забезпечення контейнерами для 

збору сміття. У поштові скриньки вкинуто звернення до мешканців із 

поясненням порядку отримання контейнерів. 

- Рада мікрорайону надала КП «Спецкомунтранс» косаря, який у червні -липні 

2017 року викосив занедбані ділянки, допоміг самотнім людям похилого віку. 

- Рада мікрорайону на прохання кримінальної поліції провела роз’яснювальну 

роботу серед мешканців щодо крадіжок особистого майна, у поштові скриньки 

було вкинуто листівки – застереження. 

-  На прохання ветеринарної служби було проведено роз’яснювальну роботу 

про поширення сказу та АЧС серед домашніх тварин. Розклеєно оголошення в 

мікрорайоні, визначено час і місце , де проводились щеплення. 

- Рада мікрорайону постійно співпрацює з військкоматом, проводилась робота з 

резервістами та призовниками, розносились повістки. 

- Спільно з працівниками ЦЕНТУМу в мікрорайоні проводились виїзні майстер 

– класи для дітей мікрорайону. Рада мікрорайону разом із в. о. директора 

закладу Прокопенко В. М., керівниками гуртків сприяли залученню дітей до 

роботи в гуртках. 

- Рада мікрорайону постійно надає допомогу (консультації, оформлення заяв, 

клопотань) внутрішньо переміщенним особам. 

- Рада мікрорайону допомагає службам соціального захисту, терцентру щодо 

належного догляду батьків за дітьми, дорослих дітей за батьками ( Сусь, 

Балацька, Пилипенко) 
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- Радою мікрорайону була надана допомога управлінню праці та соціального 

захисту щодо правил монетизації залишків субсидії на газ у приватному секторі 

( подворовий обхід, роз’яснювальна робота). 

Також було надано допомогу по врученню листів про надання субсидії. Таких 

листів було вручено 79. 

- Рада мікрорайону по договору допомагала оформити працівника у КП 

«Спецкомунтранс» по маркуванню стовпів з ліхтарями у мікрорайоні. 

- Мікрорайон -  активний учасник загальноміських конкурсів, проектів ( МАГ, 

”Promis”, DESPRO, «Громадський бюджет»). 

- Члени ради мікрорайону постійно беруть участь у засіданнях комунальних 

служб міста, засіданнях виконкому, сесіях міської ради. 

У 2017  році міською радою та депутатським корпусом на потреби ради 

мікрорайону  було виділено 15.500 грн. (п’ятнадцять тисяч  п’ятсот гривень) на 

такі заходи: 

1.  Привітання ветеранів – учасників бойових дій з Днем Перемоги. 

2.  День захисту дітей. 

3.  Відкриття дитячого майданчика у (вул. Тичини, 1А) 

Свято вул.. Тичини. 

4.  Відкриття дитячого майданчика  (вул. Троїцька, 57). 

5.  День самоврядування (привітання голів вуличних та  будинкових 

комітетів). 

6.  Привітання дітей мікрорайону з Новим роком. 

 

 

Секретар ради мікрорайону     Шиян В. П. 


