Центр громадської активності:
перша зустріч з квартальними
Наразі в Центрі громадської активності завершується етап
вирішення ряду організаційних питань (розробка посадових
інструкцій, узгодження з міською радою основних напрямків
роботи, планування діяльності тощо). Проте це не заважає
проведенню робочих зустрічей з представниками міської влади,
ЦСПР та громадськості.
28 січня 2013 року за участі директора ЦСПР Ангеліни Лахтадир
вже відбулась дебютна зустріч із кількома квартальними з
історичної частини міста. Небайдужими до долі Боярки та
активними діячами окремих кварталів виявилися корінні мешканки
цих місць Смоляр Зінаїда Василівна, Бондар Таїсія Григорівна,
Майданнік Любов Трофимівна. На зустрічі були обговорені
найактуальніші питання життєдіяльності декількох кварталів та
озвучено низку проблем. Зокрема, з’ясувалося, що обладнання
вуличних ліхтарів проводкою та лампами для бодай мінімального
освітлення вулиці виявилося “надскладним завданням” для
відповідних служб. Згадали також і про міське кладовище по
вулиці Шевченка, яке конче потребує впорядкування. Не менше
хвилює те, що функціонування каналізаційної системи двох
двоповерхових багатоквартирних будинків по вулиці Франка під
впливом низки обставин повністю покинуте напризволяще.
Внаслідок
цього
«свіженька»
каналізація
потрапляє
безпосередньо до найближчого рівчака, який у свою чергу впадає
в русло р. Притварка.
Усі присутні жваво обговорили болюче питання вивозу сміття з
приватного сектору. Зі слів присутніх квартальних, кількість
укладених договорів на вивіз сміття вкрай мала. Наші безцінні
активістки-квартальні розповіли, що особисто зверталися до
багатьох своїх сусідів з пропозицією (та навіть з проханням)
укласти
договір на вивіз сміття, але відповіддю на ці
звернення виявилося звичайне ігнорування. Більшість мешканців

приватного сектору міста, мабуть, мають з цього приводу власну
думку, котру також будуть вивчати спеціалісти Центру. Тож для
ефективного вирішення згаданих проблем доведеться дослідити
їх докладніше та спільними зусиллями із залученням
відповідальних за ці напрямки структур відшукати та
запропонувати зацікавленим сторонам та відповідальним особам
дієві заходи та можливі варіанти вирішення.
Запрошуємо до діалогу інших квартальних, голів ОСББ, активних
громадян. Разом зробимо нашу Боярку кращою.
Слідкуйте за діяльністю Центру у наступних публікаціях.
В’ячеслав СЕНЧУК,
методист по роботі з громадськістю
комунального закладу “Будинок культури”

