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Діяльність в Міській раді міста Кропивницького:
Участь в засіданнях постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально- економічного розвитку
100%;
Участь в сесійних засіданнях

-

100%;

Кількість виступів на засіданнях сесій міської ради

-

85;

внесених до проектів рішень міської ради

-

54;

Кількість депутатських звернень

-

57;

Кількість депутатських запитів

-

15;

Кількість пропозицій,

Протягом діяльності за зверненням до виконавчих органів міської ради було
прийнято низку рішень, які знайшли відображення в галузевих програмах
відділів та управлінь міської ради, а саме:
- виконано ремонтні роботи в приміщенні Кропивницького соціального
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- проведено капітальний ремонт приміщення комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»;
- виконано асфальтування прибудинкових територій будинків по
вул.Бєлінського, 4; Пляжна1-2; Ю.Краснокутського, 1а, 5;
- здійснено капітальний ремонт проїзду між вул.Бєлінського та
Ціолковського.
За ініціативи депутата, в місті Кропивницькому створено і успішно
функціонує Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування
бездомних громадян. У 2017 році прийнято участь у конкурсі «Посадовець
року», за результатами якого зайнято перше місце в номінації «Депутат року».

Значна робота проведена для вирішення однієї з нагальних проблем
мікрорайону – це транспортне сполучення з іншими мікрорайонами міста. На
початок каденції єдиним транспортом, яким люди могли виїхати з НовоМиколаївки, це були лише маршрутні таксі.
З придбанням містом нових автобусів і тролейбусів були відновлені
тролейбусні перевезення за маршрутами №№ 1; 4; 10, запущені автобусні
маршрути №№ 46; 116; 130, що значно покращило ситуацію з перевезенням
громадян, які отримали вибір та можливість проїзду за ціною, яка нижче ніж у
маршрутному таксі.
Фактично закінчено капітальний ремонт основної магістралі мікрорайону –
це вулиця Короленко та її тротуарної частини, що надає можливість комфортно
пересуватись громадянам по мікрорайону, де розташовані два провідні
лікувальні заклади, один вищий та три середньо-освітні заклади.
Однією з основних проблем округу, яка виникла влітку, була можливість
закриття єдиного ринку «Новомиколаївські торгівельні ряди», завдяки успішної
взаємодії депутата та громади, ефективним діям міської ради, ринок збережено.
Депутат Краснокутський Олег Володимирович займає активну позицію
щодо захисту прав громадян на безпечні умови проживання. В зимовий період
2017-2018 років був одним з співорганізаторів та учасників акції громадського
протесту під стінами монополіста «Кіровоградгаз» щодо недопущення
відключення споживачів від газопостачання.
Приділяється увага роботі з сім’ями воїнів, які загинули в зоні АТО.
Завдяки низці депутатських запитів Краснокутського О.В. за рахунок міського
бюджету встановлено системи індивідуального опалення в квартирах однієї
мами та двох вдів загиблих воїнів.
До закінчення депутатського терміну VІІ скликання планується здійснити
низку проектів, які повинні покращити інфраструктуру 25 виборчого округу, а
саме:
- капітальний ремонт приміщення центру для бездомних осіб;
- капітальний ремонт ЛШМД, придбання сучасного медобладнання;
- капітальний ремонт ліцею «Сокіл»;
- утеплення будівлі ДНЗ № 15;
- поновлення системи зовнішнього освітлення мікрорайону;
- ремонт дорожнього покриття 3-х вулиць та 5-ти внутрішньодворових
територій;
- капітальний ремонт 2-х покрівель 5-ти поверхових будинків;
- капітальний ремонт внутрішньодомових мереж 2-х будинків.

