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ЗВІТ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ 

м.КРОПИВНИЦЬКОГО МИХАЙЛА БЄЖАНА 

 ЗА РІК РОБОТИ 

Завершується черговий рік, а в 

кінці року корисно проаналізувати 

його. От і я хочу зробити невеликий 

аналіз 2018 року та розповісти про 

свою роботу як депутата міської 

ради м.Кропивницького.  

Мій звіт складається з 4-ох 

блоків це: робота на окрузі, 

загальноміські заходи, допомога 

військовим та патріотичні заходи 

та робота в комісії.   

 

У ньому я хочу розповісти про те, що вдалося реалізувати в цьому році. 

Звісно повноваження та можливості депутата міської ради значно менші ніж 

у міського голови. Але я завжди наголошував на тому, що депутат так би 

мовити виконує роль помічника і посередника, завдяки якому мешканці 

можуть звернутися з проблемами до влади та сприяти вирішенню цих 

проблем.  Тож вважаю, що між людьми завжди має бути конструктивний 

діалог та взаєморозуміння – це важливо для мене особисто. І з досвіду вже 

встиг переконатися, що це найефективніший спосіб взаємодії з громадою. 

Довідка_____________________________________________________ 

Михайло Бєжан з липня 2015 р .– голова Кіровоградської обласної регіональної 

парторганізації політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».  

З листопада 2015 р. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.  
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За 2018 рік було проведено 15 сесій міської ради м.Кропивницького – 

на всіх 15 засіданнях я був присутнім, крім цього за рік провів 8 засідань комісії 

з питань промисловості, транспорту, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів, очільником якої я і є. За цей рік провів 47 прийомів громадян в 

результаті яких, подавав чимало звернень та запитів, а саме  101. Більше ніж 70 

з них – це особисті та колективні запити на матеріальну допомогу для містян, 

загальною сумою 115тис. 300грн 

 

1. РОБОТА НА ОКРУЗІ 

 У січня 2018 року у Кропивницькому за адресою Жадова 7 відкрили ще 

одну приймальню. Так, весь цей рік кожну 4-ту середу місяця з 12.00 до 14.00 я 

або мій помічник на окрузі проводили прийом громадян.  

До слова, проводити 

прийом безпосередньо на 

окрузі ми вирішили ще на 

зустрічі з жителями 

мікрорайону в кінці 

минулого року. Сам 

мікрорайон досить 

віддлений від приймальні 

в центрі міста, тож куди 

зручніше та простіше для 

його мешканців, коли 

зустрітися та розповісти про проблему вони можуть не витрачаючи багато часу 

на саму дорогу. 
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Незмінним графік прийому громадян залишиться і в 2019 році. Як і раніше 

кожну першу, другу та третю середи місяця  з 12.00 до 14.00.кожен бажаючий 

може завітати на прийом до офісу УКРОПу та поспілкуватися зі мною (вул. 

Пашутінська,31) а кожну четверту середу місяця чекаємо на прийом в 

приміщенні бібліотеки на 101-му. 

 У лютому місяці  зустрівся з жителями 101го мікрорайону міста. Зустріч  

була приурочена приємній події – введенню в повноцінну експлуатацію двох 

новеньких ліфтів. Це була масштабна подія, адже впродовж майже 25 років 

люди мусили підійматися пішки сходами до своїх осель. Два ліфти це дійсно 

суттєво для мікрорайону, один ліфт обходиться близько 600 тис грн . Так рік в 

місті було встановлено всього чотири ліфти. До слова, ми разом з мешканцями 

вже провели перемовини з міським 

головою та запланували 

встановлення ще двох ліфтів у 

будинку по проспекту 

Університетському. Один з ліфтів, до 

речі, встановили вже в оновленому 

під’їзді, який вдалося відремонтувати 

спільним коштом.  

Так, завдяки небайдужості мешканців та моїй допомозі вдалося провести  

також повноцінний ремонт в під’їздах будинків за адресою: Пр. 

Університетський, 23/1 та 23/2, Пр.Університетський, 33 та Пр. Промисловий, 

25. 

Вважаю, що оновлені 

під’їзди - це чудовий приклад 

поєднання бажання жителів 

будинку жити в чистому, 

охайному будинку та мого 

бажання допомогти їм це 
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зробити. Радує, що люди не відносять до поняття «мій дім» лише свою 

квартиру, а турбуються й про те, як виглядає їх під’їзд, прибудинкова територія 

та все, що поряд з будинком. 

 І це, дійсно, правильна позиція, адже якщо ти вийшов зі своєї гарно 

облаштованої квартири, а тут твій погляд вперся в обдерті стіни під’їзду, а ще 

потім ти пройшовся по багнюці, яка там, де мав би бути асфальт, то про який 

хороший настрій на весь день може йти мова? 

Крім цього вдалося відремонтувати прибудинкову територію біля 

будинків по Пр. Університетському, 23/1, 23/2 та 25. Сказати, що ця дорога 

була поганою – це нічого не сказати, глибокі ями, які важко здолати на 

автомобілі та не 

менш важко 

обійти пішки 

(особливо після 

хорошого дощу). 

Жалілися 

мешканці на те, 

що в двір через 

погану дорогу не 

може заїхати, 

навіть, швидка. 

Тож коли в цьому році довгоочікуваний ремонт дороги все ж вдалося 

повноцінно провести – радості мешканців, як дорослих так і дітей не було межі. 

І моїй, чесно кажучи також, тому що не раз доводилось оминати ями, 

відвідуючи округ. Тепер же там рівненький асфальт. 

Але на досягнутому ми не зупинилися і цьогоріч вдалося розпочати 

ремонт в іншій частині 101-го мікрорайону -  ремонт прибудинкової території 

по проспекту Університетському, 33. Його доведеться закінчувати вже в 

наступному році. 



5 

 

 

Проводили ми екотолоку на 101-му 

мікрорайоні. Навесні разом з 

однопартійцями та мешканцями 

наводили лад на мікрорайоні: фарбували 

стовпці та саджали дерева. 

 Разом з мешканцями 101-го 

мікрорайону організували флешмоб 

«Живий герб» та приурочили його  Дню 

української вишиванки. Вийшло святково 

та патріотично, мені сподобалось, маю 

надію, що мешканцям також. 

 

  Було у нас і чимало заходів для дітей. От у червені з нагоди Дня захисту 

дітей 

організували 

свято для 

малечі. 

Локацію з 

розвагами для 

дітей 

розташували 

біля бібліотеки. 

Тоді понад 

півсотні 

маленьких 
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мешканців разом із батьками завітали на свято з нагоди Міжнародного дня 

захисту дітей. Так, під час заходу діти могли пограти в активні ігри, взяти 

участь у майстер-класах з малювання та аплікації. Всі учасники отримали 

подарунки: браслети, ручки та солодощі.  

У липні ж всі разом святкували День дружби, свято влаштували у 

Ковалівському 

парку. Так, більше 

ніж два десятки 

дітей міста мали 

змогу повеселитися 

із друзями, 

розважалися разом 

з аніматорами та 

посмакували 

морозивом.  
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Був у нас і квест 

до Дня Захисника 

України. Це ініціатива 

працівниць бібліотеки, 

саме вони підготували 

програму та розваги 

для дітей – вийшло не 

тільки весело, а й 

пізнавально.  

 

2. ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ 

 Святкували ми і Масляну. Так, на площі перед міською радою 

розгорнувся ярмарок зі стилізованою пічкою, млинцями та гарячими напоями. 

В асортименті були 

млинці на будь-який 

смак : зі сметаною, 

солодким варенням, 

згущеним молоком та 

інші. Спеціально для 

ярмарку волонтери 

громадської організації 

Серця Матерів 

Кіровоградщини спекли 

500 млинців. Кожен містянин міг купити млинець, отримати гарячий напій в 

подарунок та тим самим допомогти військовим, адже всі отримані від продажу 

млинців кошти ми предали громадській організації, волонтери якої збирають та 

доставляють допомогу на схід. 
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 Проводимо 

чимало благодійних 

заходів, серед яких 

заходи для особливих 

дітей. Серед них 

безкоштовні походи 

до кінотеатру та 

розважального 

центру. Радий, що 

маємо можливість 

допомагати тим, хто цього потребує. адже запал в очах та радісні посмішки на 

обличчях дітей і їх батьків дорогого варті.  

 У липні місяці близько 200 жителів області мали нагоду відпочити в 

курорті Буковелі та зустрітися з нашим однопартійцем, народним депутатом, 

власником Буковелю Олександром Шевченком.  
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Так, три дні можна насолодитися красою краєвидів українських гір та 

атмосферою курорту. Думаю, в багатьох від цієї подорожі залишилися не 

тільки сувеніри, але й позитивні, теплі, літні спогади.  

 

 

3. ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ ТА ПАТРІОТИЧНІ ЗАХОДИ 

Значну частину нашої роботи ми 

спрямовуємо на допомогу та 

підтримку військових, як діючих, 

так і демобілізованих. 

Співпрацюємо з Кіровоградським 

обласним госпіталем для 

ветеранів війни, з громадськими 

організаціями «Громадська варта»  

та «Іволга», громадською 
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організацією «Серця матерів Кіровоградщини», Центром медико-психологічної 

реаблітації «Компас».  

 

Так, привітали 34-й 

окремий мотопіхотний 

батальйон з четвертою 

річницею створення. Так, 

для військових пекарі з 

Кропивницького створили 

смачне вітання -  яблуневий 

пиріг, який ми передали 

волонтерами з громадської 

організації «Громадська 

варта» на фронт. Регулярно передаємо допомогу на фронт у вигляді фруктів, 

овочів, солодощів. Зовсім нещодавно передали «Серцям матерів 

Кіровоградщини» більше 10 кілограмів сала, яке вони засолили та відправлять 

хлопцям на передову. 

У підтримку 

наших військових 

проводили і  творчі 

заходи, один з таких 

- це конкурс на 

найкращий в’язаний 

виріб «Рук 

материнських 

тепло». Протягом 

двох тижнів будь-хто 

бажаючий міг 

долучитися та 
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принести для участі у конкурсі на офіс Кіровоградської обласної організації 

УКРОПу свою річ. Так, ми зібрали теплі шкарпетки, шапки, шарфики і пледи 

для військових, а найактивніші та найкреативніші учасниці, яких ми визначили 

в результаті конкурсу, відпочили цілий тиждень у найбільшому 

гірськолижному курорті України «Буковель».  

 

 У листопаді група учасників АТО з Кіровоградщини відправилась на 

тижневий відпочинок до найбільшого гірськолижного курорту України 

«Буковель».  Вважаю, що наші захисники заслуговують на гідний відпочинок з 

хорошими європейськими умовами у кращому курорті країни. Сподіваюся 

дружня атмосфера, свіже повітря та краса навкруги допомогли їм у відновленні 

сил та поповненні запасів енергії.  
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4. РОБОТА В КОМІСІЇ 

Я очолюю комісію міської ради міста Кропивницького з питань  

промисловості, транспорту, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів в 

межах своїх повноважень, у 2018 році провела 8 засідань на яких розглянуто 

більше ніж три десятки питань щодо розвитку промисловості,   транспорту і 

зв'язку, торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, захисту 

прав споживачів та цін. 

Серед найактуальніших питань, які нам вдалося розглянути за цей час, 

хотів би виділити 

питання щодо 

придбання 10 

автобусів 

середньої 

пасажиромісткост

і та схеми їх 

запровадження 

для 

обслуговування 

міських маршрутів. Так, завдяки придбанню автобусів середнього класу, 

вдалося відновити роботу 3-х маршрутів: 46, 111-а та 130. Та ще 5 тролейбусі, 

мають з’явитися незабаром в нашому місті. Були розглянуті питання й щодо 

ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях, впорядкування встановлення 

та розміщення літніх майданчиків в місті та питання щодо обмеження продажу 

алкоголю в нічний час.  

Я один із тих депутатів, 

які вагалися щодо підтримки 

цього питання на комісії та на 

сесії. Проте проаналізувавши 

питання, вирішив, що заборону 



13 

 

таки варто вводити. Це не обмеження прав та свобод громадян, як багато хто 

говорить.  Практика такої заборони «нічного» продажу алкоголю норма для 

багатьох країн світу. І в Франції, Фінляндії, Ірландія, Швеція, Німеччині та 

інших країнах не вважають такі обмеження зазіханням на права та свободи 

громадян. Тож з 16 листопада ця заборона діє в нашому місті. Вже були 

зафіксовані порушення, не всі підприємці, нажаль, виконують рішення та не 

продають алкоголь після 22.00, проте я думаю, що це справа часу та 

необхідності посиленого контролю з боку влади, щодо виконання рішення 

щодо заборони. 

Я  щиро вдячний людям з якими ми співпрацюємо за довіру, розуміння та 

підтримку, які встиг відчути за час нашої спільної діяльності.  

З впевненістю можу сказати, що від самого початку своєї роботи як 

обранця громади, депутатська робота для мене була, є і залишається 

інструментом для того, аби зробити більше корисного та хорошого для 
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нашого міста та його жителів. І вже не раз переконався, що змінити щось 

можна тільки спільними зусиллями та спільною роботою.  

Дякую також своїм колегам та друзям, без яких було б складно 

зробити це все. Тож ми не зупиняємось на досягнутому і налаштовані 

працювати не менш результативно і в 2019 році. 

 

  


