
 
ДЕПУТАТ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ 
БЄЖАН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 

. 

 
З В І Т  

депутата Кіровоградської міської ради сьомого скликання  

Бєжана Михайла Михайловича 

Виборчий округ №7  

(за період з листопада 2015 по жовтень 2016  року) 

  

Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад депутат зобов’язаний звітувати перед виборцями про свою роботу не 
рідше одного разу в рік. 

Межі виборчого округу №7:  вул.Генерала Жадова: 19 к.3–21 к.2, 22 к.1–
23 к.1; вул.Маршала Конєва: 23 к.3–23 к.4; вул.Космонавта Попова: 4; 
просп.Промисловий, просп.Університетський: 21–33; 

 

Загальні відомості 

Бєжан Михайло Михайлович, 1978 року народження, обраний 25 
жовтня 2015 року у багатомандатному виборчому окрузі від місцевої 
організації політичної партії «Українське об’єднання патріотів УКРОП», 
керівник відповідної депутатської фракції. 

Депутатом обираюсь вперше. 

Здійснюю прийом громадян щосереди з 12 до 14 години за адресою: 
м.Кропивницький, вул.Пашутінська 31. 

 

 

 



Відомості про депутатську діяльність у раді та в її органах 

Рішенням першої сесії Кіровоградської міської ради мене затверджено 
на посаді голови постійної комісії  з питань промисловості, транспорту, 
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів, до якої увійшло 7 
депутатів. З самого початку своєї діяльності комісія опікується питаннями 
ліквідації стихійної торгівлі, наданням якісних послух суб’єктами торгівлі 
споживачам міста, покращенням транспортних сполучень Кропивницького.  

Маючи великий  досвід професійної 
роботи в сфері торгівлі, впроваджую систему 
створення сприятливого середовища для 
розвитку і функціонування місцевих 
виробників та місцевих суб’єктів 
господарювання за для появи доступних 
товарів для населення. За звітний період до 
мене звернулись та отримали консультацію 
136 таких суб’єктів, які зареєстровані в місті 

та сплачують податки до місцевого бюджету. 

 

За минулий звітний період 
вдалось вплинути на ситуацію зі 
стихійною торгівлею. Кількість 
місць де відбувалась торгівля з 
землі зменшилась майже вдвічі. 
Вплинули на це не тільки спільні 
рейди управління торгівлі разом з 
поліцією, але й роз’яснювальна 

робота як із суб’єктами торгівлі так із потенційними покупцями.  

 

На своїх щотижневих прийомах громадян постійно 
надаю інформацію та юридичну допомогу щодо захисту 
прав споживачів. Таких допомог надано 19. Основні 
звернення громадян стосуються неналежної поваги до 
покупців та зневажливого відношення до пільговиків у 
громадському транспорті. 

 



 

В сфері транспорту вдалося 
досягти порозуміння з колегами і 
відпрацювати основні засади щодо 
впровадження єдиної системи 
моніторингу руху громадського 
транспорту за допомогою системи 
GPS. В наступному році має 
запрацювати така програма. Кожен 
пасажир зможе в реальному часі 
контролювати рух будь-якої 

маршрутки, тролейбуса, автобуса, а місцева влади зможе отримати реальну 
картину виконання договірних зобов’язань перевізників, що позитивно 
впливатиме на якість надання послуг.   

До Всесвітнього Дня здоров’я, разом з 
студрадою КНТУ провели веломарофон 
спрямований на привертання уваги влади і 
громадськості до проблем пов’язаних з 
пересуванням містом велотранспортом.  Як 
результат – створення в 2017 році велосипедної 
«Траси здоров’я»  довжиною 12 км. 

 

За звітний період взяв участь: 

- у 12 пленарних засіданнях міської ради (із 17 проведених); 

- у 9 засіданнях постійної комісії міської ради; 

Робота у виборчому окрузі 

За звітний період здійснив 23 прийоми 
громадян, направив до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та 
правоохоронних органів 11 депутатських 
запитів, 8 звернень і запитань, надано 
матеріальну допомогу 9ти особам. За моєї 
ініціативи внесено зміни до Програми ЖКГ, 

відповідно до яких спрямовано 1млн. 696 тис. грн.  на ремонт дахів, ліфтів, 
прибудинкових доріг, під’ їздів та тротуарів та 64,5 тис.грн. на зовнішнє 



освітлення. Розпочато будівництво дитячого майданчика. На наступний рік 
напрацьовано впровадження енергозберігаючих технологій в сфері 
освітлення прибудинкових територій.  

 

Благодійність і дозвілля 

В нашому місті, нажаль, дуже багато соціально незахищених громадян, 
дітей які потребують додаткової уваги. Тому вважаю за потрібне  
спрямовувати певні зусилля на організацію для них дозвілля та проведення 
заходів патріотично-виховного характеру. 

Так, до Дня захисту дітей, 1 червня 
2016 року мною було організовано 
безкоштовний перегляд мультфільму з 
частуваннями в кінотеатрі для 360 дітей-

сиріт.   

До 
роковини бою під Крутами, разом з 
викладацьким колективом 
історичного факультету КДПУ, 29 січня 
2016 року, було організовано 
безкоштовний показ фільму «Крути-

молода кров», присвячений подіям далекого 
1918 року. 

До 30ї роковини з дня Чорнобильскої 
катастрофи, разом з колегами привітали 
героїв-чорнобильців та вручили їм пам’ятні 
медалі, переглянувши згодом документальний 
фільм про події тих днів.  

 

 

 

 

 

Депутат Кіровоградської міської ради      М.М.Бєжан 



сьомого скликання 


