Протокол №3
зустрічі міського голови, заступників міського голови з мешканцями
третього мікрорайону м.Южноукраїнська
м.Южноукраїнськ

11.08.2021
Робоча президія:
-

Головуючий – Южноукраїнський міський голова Онуфрієнко Валерій
Васильович;
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Майборода Олексій Анатолійович;
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сіроух
Юрій Миколайович;
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Горностай Сергій Валерійович;
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Дроздова Марія Борисівна.

Секретар:
Репіна Ірина – головний спеціаліст загального відділу управління діловодства та зв’язків з
громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету
Присутні: близько 45 осіб
Порядок денний:
1. Виступ міського голови про роботу виконавчих органів Южноукраїнської міської ради.
2. Розгляд проблемних
м.Южноукраїнська.

питань,

які

хвилюють

жителів

третього

мікрорайону

1.СЛУХАЛИ:
Міський голова привітав мешканців третього мікрорайону, які знайшли час та прийшли
на дану зустріч. Мета зустрічі – прямий діалог з громадою, визначення кола питань, що
гостро турбують жителів м.Южноукраїнська.
Міський голова представив всім присутнім першого заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Майбороду О. А., заступників міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Сіроуха Ю.М., Горностая С. В., Дроздову М. Б.,
зазначивши безпосередньо напрямок їх роботи.
Головуючий зауважив, що після першої та другої зустрічі з мешканцями м.Южноукраїнська
є напрацювання, і деякі питання та проблеми вже вирішуються. Так, наприклад вирішується
проблема з підвалом по вул.Мира 16, в стадії вирішення проблема з перевезенням до
кладовища м.Южноукраїнська, вирішується питання щодо муніципальної поліції та інше.
Міський голова розповів про те, що завершується ремонт дороги та тротуарів на
вул.Дружби Народів, поділився планами на наступні роки: в 2022р. планується ремонт
дороги на вул.Незалежності, та в 2023р. ремонт дороги на вул.Набережна Енергетиків.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Інформацію міського голови взяти до відома.
2.СЛУХАЛИ: мешканців третього мікрорайону м.Южноукраїнська, які задавали питання
що їх хвилюють.
ВИСТУПИЛИ: мешканці третього мікрорайону м.Южноукраїнська (нижченаведені
питання та пропозиції викладені без дотримання протокольної форми, з метою збереження
суті проблеми).
Адреса

Питання та пропозиції
-Коли буде завезено до
НКП «Южноукраїнського
міського центру первинної
медико-санітарної
допомоги» вакцину Pfizer?

Виконавець/Відповідь
Строки
Під
час
зустрічі
заст.міськ.голови
Дроздова
М.Б.
повідомила
про
наявність у лікарні
даної вакцини. За
додатковою
інформацією
тел.:(05136) 4-64-39,
(066)211-61-39
-Чи можливо прибрати Під
час
зустрічі
стихійну
торгівлю
по надано відповідь.
просп.Незалежності?
Просп.Соборності
-Є проблема з магазином Інформацію взято до До 16.09.21
10
«Авоська»,
«Пивна відома для спільного
кружка», «Добрий кошик», опрацювання
з
а саме: торгівля спиртними працівниками поліції.
напоями та голосно грає
музика після 23 години,
відсутність громадського
туалету.
Як
можна
вирішити цю проблему?
Заступник директор -Коли вирішиться проблема Під
час
зустрічі
ЗОШ №3
з шкільними туалетами надано відповідь.
ЗОШ №3: немає дверцят та
кабінок.
-Коли вирішиться питання з Під
час
зустрічі
нестачею
спортивних надано відповідь.
майданчиків та басейном
ЗОШ №3?
Просп.Незалежності -Коли вирішиться питання з Під
час
зустрічі
11/просп.Соборності гарячою водою? Замість надано відповідь:
11
гарячої
води
тече ТРП 3 та ТРП 5прохолодна вода.
виділені кошти для
придбання
нового
теплообмінника.
-Чому піднімаються тарифи Надано відповідь: у
КП ЖЕО?
зв’язку зі зміною
прожиткового
мінімуму.
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Просп.Незалежності
27
Голова ОСББ

-Чому мешканці міста Під
час
зустрічі
повинні платити за повірку надано
відповідь
лічильників води?
підприємцем
Враговим В.А.
-Чи буде заміна транзитної
труби?
-Після ремонтних робіт КП Під
час
зустрічі
ТВКГ стала погана дорога надано відповідь.
біля дитячого садочку №6.
-Немає
освітлення
від Майборода О.А.
просп.Незалежності 21 до
бульв.Цвіточного 5.

До 17.09.21

-Немає
освітлення
в Майборода О.А.
продовж бульв.Цвіточний
12 та дитячого садочку №6.

До 17.09.21

-Хто може претендувати на Під
час
зустрічі
облаштування
дитячого надано відповідь.
майданчика по програмі
«Наш двір»? За якими
критеріями
буде
вибиратися двори?
Просп.Соборності10 - Коли вирішиться питання Під
час
зустрічі
(1-4 під’їзд)
з опаленням, температура в надано відповідь.
квартирах піднімається не
більше 14 градусів тепла.
-Коли вирішиться питання з Під
час
зустрічі
гарячою водою? Замість надано відповідь.
гарячої
води
тече
прохолодна вода.
Бульв.Цвіточний 2/
бульв.Цвіточний 2А
Бульв.Цвіточний 2

-Як
можна
вирішити Під
час
зустрічі
проблему
розділення надано відповідь.
водопостачання по нашим
будинкам?
-Коли вирішиться проблема Майборода О.А.
До 26.08.21
поганого
дорожнього
покриття?
-Коли буде виконана робота Надано
відповідь:
з кронуванням тополь?
виділені кошти для
обрізки сухих дерев та
кронування дерев.
-Хто повинен привозити Під
час
зустрічі
пісок на дитячі майданчики, надано відповідь.
якщо
майданчик
відноситься до ОСББ?
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Через
відсутність
травматолога (відпустка) в
нашій
лікарні,
була
змушена звернутися
у
приватну
лікарню
м.Первомайськ,
хто
компенсує
кошти
на
затрачені витрати?
Просп.Соборності 8 -Є проблема в під’їзді:
(1 під’їзд)
вологість, старі та гнилі
вікна, тріщини на стінах,
куріння у під’їзді. Як
вирішити ці питання?
Просп.Соборності10 -Коли вирішиться питання з
/вул.Дружби
відсутністю
пішохідної
Народів
доріжки?

Під
час
зустрічі
надано відповідь.

Майборода О.А.

До 18.09.21

Майборода О.А.

До
наступного
року

-Заборонити
вигулювати
собак біля Храму Христа
Спасителя,
встановити
відповідні таблички.

Бульв.Цвіточний 16

Надано
відповідь:
буде
встановлені
додаткові таблички, і
поліція вже складає
протоколи
про
порушення
правил
вигулу собак.
-Чому собак по місту Під
час
зустрічі
вигулюють без поводку, надано відповідь.
намордника, і поліція не
штрафує господарів собак.
-Хто допоможе вирішити Майборода О.А.
До 19.09.21
наші проблемні питання:
відсутність вікон у під’їзді,
протікає покрівля будинку,
відсутність гарячої води та
опалення.
-Чи можемо ми приймати Під
час
зустрічі
участь у програмі «Наш надано відповідь.
двір»?
-Як
можна
вирішити Під
час
зустрічі
питання
з
поганим надано відповідь.
асфальтним покриттям?
-Як
нашому
ОСББ
отримати підтримку від
влади?
-Що треба зродити для
створення ОСББ?

Під
час
зустрічі
надано відповідь.
Під
час
зустрічі
надано відповідь.

-Хто контролює керівника Під
час
зустрічі
КП ЖЕО?
надано відповідь.
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просп.Соборності
7-10
Бульв.Цвіточний 2

Вул.Дружби
Народів 42

-Чому
підприємці
які
тримають магазини по
просп.Незалежності
не
прибирають свої території?
Пропозиція:
поставити
урни для сміття.
-Що можна зробити з
проблемним сусідом, який
безпідставно
викликає
поліцію?
-Хто
контролює
велосипедистів,
які
заважають
ходити
по
пішохідним доріжкам?
-Чи можливо повернути
перевезення людей
на
місцевий
пляж та у
поліклініку?
-Коли вирішиться питання з
гарячою водою?

Під
час
зустрічі
надано відповідь.
Під
час
зустрічі
надано відповідь.
Дроздова М.Б.
Підготовлено лист в
поліцію.
Під
час
зустрічі
надано відповідь.
Під
час
зустрічі
надано відповідь.
Під
час
зустрічі
надано відповідь.

-Хто повинен викошувати
амброзію за територією
м.Южноукраїнська
(с.Іванівка,
смт
Костянтинівка)?

Бульв.Цвіточний 1

-Коли завершиться ремонт
недобудови на території
лікарні?
-Чи
можливо
зробити
знижку
на
повірку
лічильників води?

Під
час
зустрічі
надано відповідь.
Під
час
зустрічі
надано відповідь.

-При Параконному В.К. Сіроух Ю.М.
виділялись
кошти
на Гончарова Т.О.
дитячий майданчик (220
тис.), де вони поділись?

До 17.09.21

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Взяти на контроль питання та пропозиції, які озвучили мешканці третього
мікрорайону м.Южноукраїнська, та вжити заходи для їх вирішення.
2. Виконавцям, визначеним в протоколі, вирішити проблемні питання, які надали
громадяни третього мікрорайону у зазначений строк.
3. Управлінню діловодства та зв’язків з громадськістю, оприлюднити відповідь на
поставлені питання на вебсайті м.Южноукраїнська строком до 5 днів після
отримання відповіді.
Міський голова

Валерій ОНУФРІЄНКО

Секретар

Ірина Репіна

