
Краснокутський Олег Володимирович

Депутат Кіровоградської міської ради VII скликання від в/о № 25



Біографічна інформація

• Народився в м. Кіровограді 05.08.1970 р., освіта вища, педагог та юрист

• Загальний стаж роботи: 29 років

• Стаж роботи в соціальній сфері: 29 років

• Депутат міської ради трьох скликань



Діяльність в Раді за 2017 рік

Участь в засіданнях постійної комісії з 

питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного 

розвитку

100%

Участь в сесійних засіданнях 100%

Кількість виступів на 17 засіданнях сесії 

міської ради
62

Кількість пропозицій, внесених до проектів 

рішень міської ради
39



Робота з виборцями

Ведеться прийом виборців, внаслідок 
вивчення депутатом проблем, які підіймають 
мешканці міста, готуються необхідні проекти 
рішень міської ради

Парень умер… Хоронить маме родного сына ох как тяжко. Особенно, 
когда все деньги ушли на лечение… Помогли неравнодушные люди: 
скинулись соседи, однополчане, волонтеры. Не хватило все равно. 
Остались должны около трех тысяч гривен.

Мы встретились с мамой Андрея. Помочь, поддержать да и просто 
поговорить пошел и депутат горсовета Олег Краснокутский. Не его это 
округ, не его «электорат», но мимо не прошел, правильно сделал. Нина 
Петровна – маленькая тихая женщина, убитая горем, в пустой квартире с 
кучей документов о сыне и его медалью «За освобождение Мариуполя». 
Ничего не просит, уже незачем просить…

О. Гора, блогер

Поки всі святкували річницю Незалежності 
померла людина. Звичайний хлопець з 
обласного центру, який півтора року захищав 
цю незалежність в окопах. Помер на порозі 
власної домівки.

Ось, як написав про цю подію місцевий 
блогер, учасник АТО Олексій Гора

Депутатом Краснокутським, спільно з 
секретарем ради, О. Табаловим, було 
вирішене питання оплати поховання, а на 
сесії міської ради внесений запит № 1119/7-дз 
від 04.09.17 щодо відшкодування сім’ям 
учасників АТО, які померли на мирній 
території, витрат на поховання за рахунок 
міського бюджету. В той же день прийнято 
відповідне рішення міської ради № 1053.



Враховуючи наявність проблеми відсутності 
реального прогресу у питанні забезпечення 
житлом дітей-сиріт було спрямовано 
депутатський запит від 29.03.17 № 944/7-дз та 
прийнято рішення міської ради № 977 від 
20.06.17 «Щодо можливості реконструкції та 
добудови житлового будинку, що знаходиться 
за адресою: м. Кропивницький, вул. 
Металургів, 15 для забезпечення 
безкоштовним житлом дітей сиріт»

Робота з виборцями



Виборчий округ № 25



• ЛШМД

• Госпіталь інвалідів війни

• Ліцей «Сокіл»

• ЗОШ № 35

• Будинок дитячої творчості

• Кризовий центр

• Притулок для неповнолітніх

• ДНЗ № 15

Краснокутський О. В. представляє в міській раді 
виборчий округ, який є унікальним через те, що має 
значну кількість бюджетних та соціальних закладів

• Інфраструктура округу колись 
належала системі Міністерства 
оборони в особі в/ч А2201, завод АРЗ.

• Після розпаду СРСР залишилася, 
фактично, без господаря. Тільки у 
1998 році за депутатським запитом 
депутата міської ради ІІІ скликання, 
Краснокутського О. В., була взята на 
баланс міста. Тоді і почалось 
відновлення мікрорайону.



Вигляд мікрорайону до 2017 року



Ті ж місця зараз



Думка виборця



Вважаю, що в тих позитивних зрушеннях, які повільно, але впевнено 
відбуваються у нас, на Новомиколаївці, є заслуга не моя особисто, а 
всього депутатського корпусу і небайдужих громадян.

Від мешканців округу, від себе особисто хочу подякувати представникам 
всіх депутатських фракцій, які працюють в міській раді., секретарю 
міської ради, міському голові, працівникам виконавчих органів, які 
допомагають перетворювати Новомиколаївку в місце, де комфортно
жити всім.


