
Звіт депутата
Кіровоградської міської

ради VII скликання 

Краснокутського Олега
Володимировича

Член   постійної комісії  з  питань бюджету, податків, фінансів,
планування  та  соціально-економічного  розвитку  Кіровоградської
міської ради.



Шановні мешканці 25 виборчого округу!

Протягом  діяльності  в  міській  раді  VII  скликання,
починаючи з 27 листопада 2015 року мною здійснювались
депутатські повноваження в межах законів які визначають
статус депутата міської ради.

Протягом  звітного  періоду  було  підго-товлено  і
спрямовано безпосередньо до  вико-навчих органів  міської
ради  14  депутатських
звернень:

1. №367 – мр/зв від 29.01.2016 року Про придбання двох
кисневих  концентраторів  для  стаціонару  №1
комунального закладу «Центральна міська лікарня».

2. №466- мр/зв від 22.02.2016 року Про внесення змін до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  31.05.2011
року  №570  Про  упорядкування  роздрібної  торгівлі
пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями на
території м.Кіровограда.

3. №589-  мр/зв  від  16.03.2016  року  Про  незаконне
встановлення  паркану  у  дворі  житлового  будинку  по
провулку Перекопському, 45.



4. №590-  мр/зв  від  16.03.2016  року  Про  незаконне
встановлення  паркану  у  дворі  житлового  будинку  по
провулку Перекопському, 45.

5. №591-  мр/зв  від  16.03.2016  року  Про  припинення
порушень  громадянки  Вьонцак  Л.В.,  яка  проводить
будівельні  роботи  на  земельній  ділянці  по  провулку
Курінному, 25-а не маючи відповідних дозволів.

6.  №705-  мр/зв  від  19.04.2016  року  Про  проведення
перевірки стосовно будівництва  водопроводу  садовим
товариством «Аграрник» в  районі  пров.  Курінного та
вул. Козацької та надання інформації яким виконавчим
органом було погоджено роботи.

7. №731-  мр/зв  від  25.04.2016  року  Про  відновлення
асфальтового  покриття  після  проведення  аварійно-
ремонтних  робіт  на  теплових  мережах  по  вул.
Добровольського, біля котельні.

8. №822-  мр/зв  від  23.05.2016  року  Про  проведення
ремонту  приватного  житлового  будинку  по  пров.
Верхній Степовий, 14.

9.  №979-  мр/зв  від  23.06.2016  року  Про  капітальний
ремонт  дорожнього  покриття  міжбудинкового  проїзду
від  вул.  Белінського, 4  до  вул.  Ціолковського,  та
прибудинкової території по вул. Белінського, 4.

10.   №1224-  мр/зв  від  19.08.2016  року Про  видалення
дерев  на  території  полового  будинку  по  вул.  Олени
Журливої,1.

11. №1246-  мр/зв  від  29.08.2016  року  Про  вирішення
питання  щодо  надання  земельної  ділянки  гр.  Токар
В.М.(вдова  загиблого  учасника  АТО)  по  вул.
Поповича,7 для розміщення гаража.

12. №1308-  мр/зв  від  14.09.2016  року  Про  облаштування
дитячого  майданчика  у  дворі  будинку  по
вул.Ціолковського,1.

13. №1377- мр/зв від 04.10.2016 року Про завезення дров
для пічного опалення приміщення Центру реабілітації



для алко-наркозалежних та безпритульних людей, який
розташований по вул. Богдана Хмельницького, 221.

14.  №1417-  мр/зв  від  17.10.2016  року  Про  розірвання
договору з ТОВ «Єкостайл» у зв’язку з несвоєчасним
вивезенням  побутового  сміття  з  території  виборчого
округу 25.
27  депутатських  звернень  було  спрямовано  до

правоохоронних  органів  з  питань  забезпечення
правопорядку на території округу.

Подав низку депутатських запитів з наступних питань:

 
- Про  зменшення  ставок  земельного  податку  для

гаражних кооперативів;
- Про встановлення світлофору на розі вул. Короленка та

Куйбишева;
- Про встановлення світлофору на розі вул. Варшавської

та Куйбишева;
- Про  недопущення  збільшення  тарифу  за  послуги

водопостачання та водовідведення;



- Про  забезпечення  упорядкованим  житлом  дітей-сиріт,
та осіб з їх числа;

- Щодо ремонту дорожнього покриття вул. Короленка;
- Про  проведення  капітального  ремонту  міждворового
проїзду від вул. Белінського до вул. Ціолковського, та ін.

З  18-ти  сесійних  засідань  прийнято  участь  в  16-ти,
прийнято в усіх 10-ти засіданнях бюджетної комісії міської
ради, членом якої я є.

Прийнято участь в підготовці 9-ти рішень міської ради.
Вважаю,  що  основним   із  завдань,  які  стоять  перед

депутатами Міської ради, це є, в доброму розумінні цього
слова,  «лобіювання»  інтересів  мешканців  округу  та
бюджетних  установ,  розташованих  територіально  в  його
межах.

Протягом  2015  року  забезпечено  заходи  щодо
виконання управлін-ням Капітального Будівництва Міської
ради ремонтних робіт:

- Дитячий садок №23 – 142, 1 тис. грн.;
- Школа-інтернат – 400 тис. грн.;
- Асфальтування дворової території ЛШМД – 146, 1

тис. грн.;
- Старий корпус пологового будинку – 1346, 7 тис.

грн.;
- Соціальний  гуртожиток  для  дітей  сиріт  –  149,  4

тис. грн.
 Протягом 2016 року виконано ремонтні роботи:



- у дитячому садочку №15 – 300 тис. грн.;
- у школі- інтернаті проведено заміну вікон – 500 тис.

грн.
Значна кількість звернень мешканців округу торкалась

проблем  галузі  ЖКГ,  тому  завдяки  співпраці  з  ГУ  ЖКГ
міської  ради  та  ЖЕО  №1  здійснено  наступні  заходи:

-Виконано капітальний ремонт покрівлі  у будинку №1
по вул. Куйбишева;

-Виконано  капітальний  ремонт  внутрішньої
прибудинкової території будинку №1 по вул. Куйбишева;

  - Куйбишева, 1а (часткова заміна каналізаційних систем
1, 4 під’їздів,     систем водопостачання, ремонт 1 під’їзду);

   -  Куйбишева,  1(ремонт  відмостки  цоколя  2,  3
під’їзду);

   -Куйбишева, 1-б (поточний ремонт водопостачання,
системи каналізації)

  - Куйбишева, 1-в (часткова заміна каналізації підвалу,
ремонт 1-го під’їзду);

  -  Куйбишева,  2-д  (ремонт  відмостки  1-го  під’їзду,
освітлення підвалу);



  - Куйбишева, 2 (поточний ремонт системи опалення,
водопостачання,   поточний ремонт покрівлі 4-го під’їзду);

 - Ціолковського, 1-е ( освітлення під’їздів та підвалу,
ремонт системи          каналізації, ремонт 2-го під’їзду);

-  Ціолковського,1  (ремонт  3-го  під’їзду,  поточний
ремонт  водопостачання  та  опалення,  частковий  ремонт
покрівлі);

-  Куйбишева,  5  (поточний  ремонт  системи
водопостачання, опалення);

- Куйбишева, 3 (часткова заміна каналізації,  поточний
ремонт систем водопостачання);

-Короленка, 58\12 (поточний ремонт систем каналізації,
водопостачання, опалення, поточний ремонт 3-го під’їзду)

-Тельмана,  10  (поточний  ремонт  системи  опалення,
часткова заміна систем каналізації в підвалі);

-Пляжева, 2 ( частковий ремонт покрівлі 4-го під’їзду.
Часткова заміна каналізації, запірної арматури);

-Пляжева,  3  (ремонт  4-го  під’їзду,  заміна  запірної
арматури, поточний ремонт покрівлі 1-го під’їзду);

- Пляжева, 1( ремонт 2-го під’їзду, заміна каналізації в
підвалі, заміна запірної арматури)4

-Бєлінського,  2  (  поточний  ремонт  163м2  покрівлі,
заміна каналізації в підвалі);

-Бєлінського, 2а (ремонт покрівлі над 6-им під’їздом);
- Бєлінського, 2б (ремонт 4-го під’їзду, часткова заміна

каналізації, запірної арматури);
-  Бєлінського,  4  (часткова  заміна  каналізації,  заміна

ливневої системи у підвалі);
- Короленка, 48 ( поточний ремонт покрівлі над кв. 30,

32).

На жаль,  не можливо було здійснити все заплановане
протягом першого року,  перш за  все  тому,  що  пропозиції
фракції  «Наш  край»,  до  складу  якої  я  увійшов,  постійно
ігнорувались керівництвом міста і тільки останні 3 місяці з



формуванням нової конструктивної більшості у міській раді
і  обранням  секретарем  ради  члена  нашої  фракції
Табалова А. О. стало можливим створити рівні умови для
представників  депутатського  корпусу  незалежно  від
партійності  і розпочати сталий розвиток всіх мікрорайонів,
в тому числі Новомиколаївки.

Саме  завдяки  цьому  і  завдяки  співпраці  з  міським
головою вдалося прийняти рішення міської ради, виділити
необхідні  кошти  і  вже  розроблено  проектно-кошторисну
документацію на проведення капітального ремонту проїзду
між  вулицями  Бєлінського  та  Ціолковського,  яка  не
ремонтувалася з 1970хх років та дворової території будинку
№4 на  вул.  Бєлінського.  Закінчується  капітальний ремонт
покрівлі будинку №15 по вул. Добровольського.

Протягом  наступного
періоду  виконання  своїх
обов’язків  планую  разом
з  Вами,  шановні
Новомиколаївці, спільно з
командою  фракції
політичної  партії  «Наш
Край»  діяти  заради  того,
щоб  наш  край  –  наша
Новомиколаївка стала найкращим мікрорайоном міста.

З повагою, 
депутат міської ради 
від в/о №25              Олег Краснокутський

  


