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ЗВІТ ДЕПУТАТА КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

МИХАЙЛА БЄЖАНА ЗА РІК РОБОТИ 

Завершується перший рік моєї діяльності як депутата міської ради, я вже 

взяв собі за хорошу звичку аналізувати кожен рік та робити висновки, зробити 

так хочу і цього разу.  На останні вибори я йшов з тим, що зробив за 

попередніх п’ять років свого депутатства. Адже не потрібно бути експертом, 

щоб побачити зміни. Так, багато чого вдалося зробити у 101-му мікрорайоні 

(це був мій округ, залишився він і частиною мого округу за новим поділом) 

нашими спільними силами з мешканцями за кошти міського бюджету, мої 

особисті. Дійсно, ще багато над чим треба працювати, але я ніколи не обіцяю 

того, чого не зможемо зробити. От і зараз я хочу зробити невеликий аналіз 

непростого - для  нас, країни та світу загалом, року та розповісти про свою 

роботу як депутата Кропивницької міської ради, про успіхи та проблемні 

питання з якими доводиться стикатися. 

 

За цей рік депутатства було проведено 9 сесій Кропивницької міської 

ради–на всіх, без виключень засіданнях я був присутнім, крім цього за рік 

провів 19 прийомів громадян в результаті яких, подавав чимало звернень та 
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запитів. Значна частина з них, це, звісно, особисті та колективні запити на 

матеріальну допомогу для містян, загальною сумою більше 50 тисяч гривень. 

 

Як  завжди, до мене можна звернутися, прийшовши на прийом 

безпосередньо  на окрузі в кожен перший четвер місяця за адресою вул. 

Генерала Жадова 7, окремо вдячний за гостинність працівницям бібліотеки-

філії №18, адже завдяки нашій співпраці  моя приймальня успішно функціонує 

вже три роки. Також діє приймальня за адресою вул. Євгена Чикаленка 1-А, 

кабінет 129, сюди можна звертатися кожну четверту середу місяця з 12.00 до 

14.00.  
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Скажу чесно, що з перерозподілом округів, який відбувся на останніх 

виборах, збільшився не тільки сам округ, але й  фронт робіт, адже людям не 

важливо, що в них ще 5 депутатів, які опікуються тією ж територією, люди 

завжди йдуть до того, про кого знають, що той працює систематично.  

Я хотів би  почати з так званих позитивних моментів та розповісти, що 

нам спільними зусиллями – мешканців, моїми як депутата цього округу та 

влади міста вдалося зробити. 

 Одна з найочікуваніших подій - це заасфальтована прибудинкова 

територія за адресою вул.Генерала Жадова, 7. 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).  

Згідно з попереднім поділом на виборчі округи, це був один-єдиний 

будинок зі 101-го мікрорайону, який  належав не до мого округу. І ще декілька 

років тому,  коли вже було заасфальтовано прибудинкові території більшості 

будинків мікрорайону, мешканці цього єдиного,  будинку запитували, коли ж і 

в них буде асфальт, а не суцільні ями. Тоді я якось і сказав, що тоді, коли 

відповідатиму за їх округ. От так і сталося - за новим поділом  цей будинок 

потрапив до м      ого оновленого округу і там нещодавно таки вдалося 

повністю заасфальтувати прибудинкову територію. 
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Не полишали ми і підтримку військових та популяризацію українського. 

Так, організовували допрем’єрний показ документального фільму «Трохи 

нижче неба», його показ як черговий месседж та нагадування про те, що війна 

продовжується. Фільм склався з аматорських відео військових та розповідей  – 

про чотирьох "кіборгів", які загинули в Донецькому аеропорті. Це важкі 

історії, страшні та кроваві спогади про Героїв, яких вже немає з нами. Це 

фільм, який не може сподобатися, але який треба побачити. Вважаю, що 

подібні заходи дуже важливі, адже вони певним чином об’єднують людей та 

створюють відчуття єдності між однодумцями. 

  

Продовжили співпрацю і з Кіровоградським обласним госпіталем для 

ветеранів війни та завітали у заклад з гостинцями у переддень Великодня. 

Привітали з наступаючим святом Великодня медиків ковідного відділення і 

військових, які проходять реабілітацію в закладі та передали свіжоспечені 

паски. Ще частину смачних вітань тоді віддали волонтерам громадської 

організації «Серця матерів Кіровоградщини», а вони вже доставили їх на 

передову військовим. 
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У день захисту дітей завітали в дитячий будинок сімейного типу – 

Кожанових в якій виховується виховується 10 дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування та привітали діток зі святом 

солодощами, морозивом та квитками на атракціони в парк.  

Активно продовжуємо співпрацю з бібліотекою-філією №18 – 

допомагаємо бібліотекарам в організації дозвілля для дітей та з оновленням 

книжкового асортименту.  

  

 

Допомагаємо і в облаштуванні дитячих майданчиків, що на мікрорайоні – 

так цього року завезли пісок майже на всі майданчики мікрорайону. Не раз 

допомагали з матеріалами для оновленням майданчиків та лавок біля них. 
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Ще одним позитивним моментом цієї осені є завершені роботи з 

вимощення частини будинку №4 по вулиці Космонавта Попова. Це питання 

також тривалий час непокоїло мешканців будинку. На наступний же рік вже 

запланували зробити цей будинок повністю та відповідно в міському бюджеті 

будуть передбачені кошти на це.  

На основі звернень містян протягом року було також здійснені роботи з 

капітального ремонту ліфтів житлового фонду по округу № 3 (а це – вулиці 

Пацаєва, Космонавта Попова, Героїв України, Генерала Жадова, Юрія 

Коваленка та проспекти Університетський і Промисловий) у 57 під’їздах 

будинків на загальну вартість майже 5 млн.гривень. 

До кінця цього року в будинку №23 по проспекту Університетському 

таки з’явиться довгоочікуваний ліфт. Це вже другий ліфт за останні декілька 

років, який встановлять саме на 101-му мікрорайоні. Цього року в місті 

встановлять загалом два ліфти і завдяки небайдужості, цілеспрямованості 

мешканців, нашим спільним зусиллям та співпраці з владою, один з них саме 

на Університетському.  

Крім цього працюємо над питанням освітлення біля будинку №31 по 

проспекту Університетському і вже до кінця цього року ліхтарі біля будинку 

повинні засяяти. 
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Це лише частина тих питань над якими ми працювали цей рік. Звісно, 

чимало прибудинкових територій проводжують залишатися без капітального 

ремонту, чимало дахів будинків протікає, під’їздів - потребують ремонтів, 

багато де потрібно оновити дитячі майданчики, або облаштувати нові, безліч 

проблем існує та до їх вирішення потрібно підходити конструктивно і 

розуміти, що зробити все в один момент неможливо, а ось поступово – цілком 

реально. Саме так, крок за кроком ми і можемо  робити зміни на краще. 

Підсумовуючи свій звіт, хотів би щиро подякувати людям, з якими ми 

співпрацюємо вже не один рік за довіру, розуміння та підтримку, які встиг 

відчути за час нашої спільної діяльності. Я вдячний і за критику, звісно, якщо 

вона доречна та обґрунтована, адже вона невід’ємна частина розвитку в будь-

якій діяльності. Я 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 для 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, на яких можу покластися та, які були та залишаються моїми вірними 

помічниками. Ми не плануємо зупиняємось на досягнутому і налаштовані 

результативно працювати і в 2022 році. 


