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   «Завершується мій другий депутатський 

рік, тому хотілося б поділитися досягненнями, 

які вдалося здобути за цей 2017 рік своєї 

роботи.  

Для мене це перший досвід депутатства 

та тільки початковий рівень усвідомлення 

роботи цієї системи. Я багато чого встиг 

освоїти за цей період та ще більше попереду, 

тож щиро вдячний містянам за довіру, 

розуміння та підтримку, які встиг відчути за 

час свого депутатства. 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 та 

хорошого для нашого міста та його жителів» 

 

                       

 

Михайло Бєжан – депутат VII скликання міської ради Кропивницького. 

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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20 нових великогарабитних автобусів вже курсуть вулицями  Кропивницького 

 Новопридбані автобуси 

розподілили за маршрутами №103, 

104-а, 116, 118,111-Б, 123, 274 та 

тим самим зменшили 

навантаження на маршрутні таксі, 

а пересування містом зробили 

більш комфортним. Загалом нові 

транспортні засоби задіяти для 

перевезення містян у віддалені 

райони Кропивницького на 7 маршрутах. Їх запускали поступово, починаючи з 

жовтня, і ось вже всі 20 автобусів курсують вулицями міста. Графіки їх руху, 

відповідно до побажань та зручностей містян, ще коригують, але до кінця місяця 

визначать остаточно.  

Радий, що всі зусилля, які ми разом з колегами по комісії та профільними 

управліннями міськради  приклали задля того, щоб у місті з’явився більш місткий та 

зручний транспорт, не були марними.  

 Нові автобуси дають змогу зручніше та швидше пересуватися містом, тож 

продовжуємо в тому ж дусі – удосконалюємо та модернізуємо транспортну систему 

Кропивницького. 

Для життя та комфорту людей 

Вдалося багато чого зробити у сфері 

благоустрою будинків та облаштування 

під’їздів багатоповерхівок міста. Зокрема, 

встановлено ліфт в будинку по вулиці 

Попова 4, заасфальтовано паркувальний 

майданчик та розпочато роботу по 

встановленню ще двох ліфтів по 
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проспекту Університетському 23/1 та 23/2.  

Я розумію на скільки важко мешкати в багатоповерховому будинку без ліфту. 

Це суттєво ускладнює життя, як людей похило віку, які не в силі долати таку 

кількість сходинок, так і сімей з дітьми. Тому сприяв якнайшвидшій появі ліфтів, які 

наразі досить дороге задоволення, в цих будинка. Дуже радий, що все вдалося 

реалізувати вже в цьому році. 

Також зроблено ремонт дороги і 

благоустрій біля будинків №27 і 29 та 

благоустрій біля будинку №33, 

встановлено дитячий майданчик біля 

будинку по вулиці Жадова. Наразі 

проходить ремонт сходових клітин у 

будинках та ремонт у під’їздах, кошти 

на який збирали спільно з 

мешканцями. Нещодавно почали 

ремонт доріг біля будинків 23 та 25 по проспекту Університетському.  

Також звернулися до очільника міської патрульної поліції щодо налагодження 

регулярного патрулювання на території округу, так як раніше правоохоронці 

оминали ці мікрорайони, або відвідували вкрай рідко.  

Ніхто краще місцевих 

жителів не знає, про ті проблеми, 

які існують і саме для того, щоб 

мати змогу їх вирішити та 

підвищити ефективність нашої 

роботи ми не тільки проводимо 

планові депутатські прийоми 

громадян, а й разом з 

однопартійцями проводимо 

зустрічі на мікрорайонах,  тобто 

самі йдемо до людей. 
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Такі фільми як «Червоний» здатні змінювати людську свідомість та 

вселяти почуття патріотизму  

У Кропивницькому в місцевому кiнотеaтрi вiдбувся допрем’єрний покaз 

гостросюжетного iсторичного кiнофiльму «Червоний». Предстaвляти фільм 

приїхали aвтор сценaрiю тa iдеї стрiчки Aндрiй Кокотюхa та aктор Iгор 

Колтовський. 

Вважаю, що нам не 

вистачає справді отаких 

історичних українських 

фільмів. Фільмів, в яких 

можна провести аналогію 

з сьогоденням. 

Такі фільми здатні 

змінювати свідомість, 

вселяти почуття 

патріотизму та гідності за 

свою країну в серця 

дорослих та дітей. 

Доказом того є те, що у нашому місті  цьому фільму та його творцям вся заповнена зала глядачів 

аплодувала стоячи. 

Василь Шкляр завітав до 

Кропивницького з презентацією 

нового роману «Троща» 

За моєї ініціативи один з 

найвідоміших сучасних 

письменників Василь Шкляр 

презентував у місті свій новий 

історичний роман «Троща, який 
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вже встиг стати  однією з головних літературних подій України. Зустріч з 

письменником відбулася в приміщенні обласної бібліотеки для юнацтва імені 

Євгена Маланюка. Кропивницький зустрів одного з найулюбленіших авторів 

переповненою залою.  

Фестиваль українського кіно 

Наприкінці вересня у місті за моєї 

ініціативи пройшов фестиваль 

українського глядацького кіно «OBRIY 

КІNOFEST». Тривав фестиваль 3 дні, а в 

рамках його проведення глядачі могли 

переглянути різні  фільми та мультфільм 

українського виробництва. Серед них 

фільми: «Гетьман», «Рідні», «Припутні», 

«Чужа молитва»,  «Слуга народу-2» та 

мультфільм «Микита  Кожум’яка». 

 

 

 

«Високе» дозвілля» 

У Кропивницькому на даху 

кінотеатру провели творчий вечір під 

назвою «Поезія та музика на даху». 

Організаторами культурного  заходу 

стали місцеві громадські активісти на 

чолі із ініціаторкою проекту Оленою 

Горобець, яка і звернулася до мене з 

прохання допомогти в проведенні заходу.  
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Ідея мені сподобалася, тож я 

підтримав та всіляко сприяв її реалізації. 

Так, завдяки організаторам свято 

музики та поезії пройшло «на висоті» – 

в усіх поняттях цього слова. Чудова 

ініціатива і гідна організація заходу. 

Радий, що місто розвивається, а вибір 

для культурного дозвілля його 

мешканців стає все ширшим. До речі, такий творчий захід, саме в такому форматі в 

нашому місті пройшов вперше, і я впевнений, що далеко не в останнє. 

Табір для особливих дітей 

У місті Кропивницький за моєї підтримки пройшов літній табір для дітей з 

особливими можливостями «Джерельце Надії». Цей табір учасники та активісти ГО 

«Серце матері» на чолі з Людмилою Шукрутою проводять на території Свято-

Успенського храму вже другий рік поспіль. Цього року відпочити до табору завітало 

близько сорока особливих діток разом з батьками. На всіх гостей табору чекала 

цікава розважальна та розвиваюча програми, екскурсії та майстер-класи. 

Ввважаю, що такі заходи, як 

літній табір дуже корисні для 

особливих діток, оскільки для них 

це чудова нагода знайти нових 

друзів, поспілкуватися з 

однолітками та відпочити на 

природі. Цей табір – це  результат 

роботи багатьох  людей  і я щиро 

радий, що тих людей, яких хвилює доля особливих діток в місті більше, ніж просто 

байдужих. Вдячний організаторам за чудову ініціативу та надану можливість також 

допомогти цим дітям.  
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Найкраще  дітям 

У кінотеатрі влаштували безкоштовний показ мультфільму для дітей. Показ 

нового мультфільму «Спарк»  

організували до Міжнародного дня 

захисту дітей. На перегляд завітало 

близько трьохсот діток дошкільного та 

шкільного віку, серед них і вихованці 

будинку сімейного типу «Наш дім», діти-

сироти, діти учасників АТО та інші. 

Вважаю, що не тільки в святковий день, а й кожного дня, ми – дорослі, маємо 

зігрівати теплом та любов’ю дитячі серця 

та об’єднувати свої зусилля заради 

майбутнього. Тоді маленькі кропивничани 

виростуть достойними людьми та 

неодмінно стануть гордістю нашого міста 

та держави. А після ж перегляду 

мультфільму на всіх маленьких глядачів 

чекало частування морозивом. 

Фестиваль молодіжної книги 

Восени у місті за мого сприяння пройшов Фестиваль молодіжної книги. Це 

вже 9-й фестиваль, який проводять з ініціативи колективу Кіровоградської обласної 

бібліотеки. Захід для юнацтва 

влаштували на головній 

пішохідній вулиці міста – 

Дворцовій. Девіз фестивалю – 

«ReaderLand – читай 

креативно». Головною метою 

фестивалю була популяризація 

читання серед юнацтва, 
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всебічний розвиток сучасної молоді, розкриття її культурного й духовного 

потенціалу та залучення до участі в культурному житті Кіровоградщини. 

 

Обласний чемпіонат з брейк-дансу 

У Кропивницькому за моєї підтримки 

пройшов Перший відкритий обласний 

чемпіонат з брейк-дансу «LEVEL UP». 

Організувала його Кіровоградська обласна 

Федерація брейк-дансу у одному з нічних 

клубів. 

Відвідати захід, оцінити майстерність  

учасників та просто відпочити в приємній 

атмосфері, насиченою танцями та музикою, 

міг кожен бажаючий цілком безкоштовно, 

адже вхід на чемпіонат був вільним. Більш 

ніж 100 учасників змагалися за звання 

найкращих танцівників в трьох категоріях: до 8 років; до 15 років та професіонали. 

 

  

 

 Набравши обертів з 

першого дня війни, 

волонтерський рух в Україні 

набув таких масштабів, які 

вразили весь світ. Укропівці 

з різних куточків країни не 

втомлюються допомагати 

нашим захисникам – 

продуктами харчування, 

речами та всім необхідним.  
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Так, до Дня Захисника України ми разом з однопартійцями зібрали допомогу 

та передали на схід, адже вирішили, що саме таке привітання зараз є найдоречнішим 

та найпотрібнішим для захисників. 

Я співпрацю з різними громадськими організаціями та волонтерами 

Кіровоградщини, які особисто доставляють допомогу до військових на схід і почали 

займатися цим ще з самого початку війни. Так от нещодавно передав громадській 

організації «Серця матерів Кіровоградщини», яка активно замається підтримкою 

наших бійців вже не 

перший рік, півтонни 

сала для військових. 

Адже початок зими для 

військових  означає, що 

до протистояння з 

ворогом додається ще й 

щоденний опір 

неймовірним холодам. 

А взимку організм 

потребує більш 

калорійної їжі, оскільки жири та вуглеводи є найшвидшим та найдоступнішим 

джерелом енергії, саме тому сало вважається ідеальним допоміжним продуктом 

харчування в такий період.  Вважаю, що допоки в Україні триває війна, ми готові 

робити все, що залежить від нас на місцях та допомагати тим, що в наших силах. 

Саме зараз час не словом, а ділом показати свій патріотизм.  

 

 

 

 

 


