
Звіт 
депутатки Олександрійської міської ради  

Костікової Юлії Олегівни 
 

Обраної на місцевих виборах 2020 року від Кіровоградської  обласної 
організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», 

за 2021 рік 
 

Контактні дані: 
Місце роботи: ФОП Костікова Ю.О. 
Адреса громадської приймальні: Приміщення Міської Ради  
Приймальні дні: друга середа місяця  з 10:00 до 12:00. 
Контактний телефон: 0952350202. 
 

Із самого початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності 
керуюсь Конституцією України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 
звернення громадян», Регламентом роботи Олександрійської міської ради 8 
скликання та іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність 
депутатів та ради. 

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, 
вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради, та роботу в постійній 
комісії. На постійному контролі тримаю рішення міської ради з питань, що 
належать до повноважень постійної комісії. 
 
Діяльність у раді: 

Прийняла участь у 16 сесіях ради, що складає 100%. А також працювала в 
постійній комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, 
бюджету, фінансів, та соціально-економічного розвитку, приняла участь в 30 
засіданнях із 31. За моєї участі внесено 10 питань на розгляд ради.   

За звітний період комісією розглянуто 361 питання та підготовано 342  
рішення міської ради з них 64 профільні питання. 

Брала участь у роботі ради щорічного міського конкурсу «Олександрієць 
року». 
 
Зустрічі із громадянами: 
 

За звітний період мною прийнято 11 громадян, прийнято участь у 2  звітно-
виборних зборах квартальних комітетів виборчого округу. 

Отримано 3 скарги. 
Направлено 3 депутатських звернення до відповідних установ для 

швидкого вирішення питань. 
У звітному році було прийнято рішення міської ради щодо надання 

матеріальної допомоги депутатами міської ради за рахунок міського бюджету. 



Мною видана фінансова допомога мешканцям міста на лікування тяжких 
захворювань у розмірі 30000 грн. 

Вважаю, що у 2021 році було зроблено достатньо багато роботи з 
вирішення проблем виборців територіальної громади. Не все заплановане 
вдалося вирішити, але частину проблем ми змогли подолати. 

Надалі бачу свою роботу в тому, щоб активніше відстоювати та захищати 
інтереси виборців, безпосередньо з питань встановлення обґрунтованих 
комунальних тарифів, регулювання цін на товари першої необхідності та 
надання якісних послуг мешканцям міста комунальними підприємствами міста. 
 
 
 
Депутатка Олександрійської міської ради    Юлія КОСТІКОВА 
 


