ЗВІТ
депутата Київської міської ради ІХ скликання
члена депутатської фракції «ГОЛОС»
у Київській міській раді

Ярош Зої Володимирівни
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2020 – 31.12.2020

Народилася 9 грудня 1976 року в смт. Єланець, Єланецького району,
Миколаївської області. В місті Києві проживаю з 2001 року.
Освіта вища.
У 2000 році закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за
спеціальністю «Правознавство».
У 2006 році закінчила Київський інститут міжнародних відносин Київського
національного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Міжнародне
право».

З 2001 року – начальник юридичного відділу KTTJ HolingUkraineltd,
Eskontalnternational Investments-Kyiv (CJSC).
З 2005 року займалась адвокатською практикою.
У 2009 року – директор, партнер АБ «Приватна практика».
З 2012 року – керуючий партнер, адвокат АО «Маршаллєр Груп».

З 2015 року – Віце-президент Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація адвокатів України», а з 2017 року – Президент Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація адвокатів України».
З 2016 року – член Ради адвокатів м. Києва.
Виступає за впровадження сучасних технологій для інклюзивного навчання, за
якісну медицину та збереження історичної частини Києва.
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ВСТУП
Виконання повноважень депутата Київської міської ради здійснюється на
громадських засадах і передбачає наступні напрямки:
1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;
2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної комісії до
якої обрано депутата;
3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та експертних
групах;
4. Пріоритети на 2021 рік.

3

1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян
На території міста Києва працює депутатська приймальня Ярош З.В.
Адреса приймальні:
02096, м. Київ, вул. Юрія Пасхаліна, буд. 12, тел.: (063) 356-09-34.

19
депутатських звернень/запитів з
питань депутатської діяльності та
питань громадян

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, скарг і
пропозицій, було направлено 19 депутатських звернень.
Основні питання,
до вирішення яких долучилась Зоя Ярош:
1. Сприяння включенню до порядку денного засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних
відносин проєкту рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
Київзеленбуду для створення скверу та парку «Микільська Слобідка» вздовж
Русанівської протоки річки Дніпро, від просп. Броварського до вул. 2-ої садової
та вул. Микільсько-Слобідської 7-9 у Дніпровському районі» а також проєкту
рішення «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською
та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва для суспільних
потреб (створення парку)».
За зверненням зазначені проєкти рішень були включені до порядку денного
засідання земельної комісії та до порядку денного засідання комісії з питань
екологічної політики, за результатами розгляду були прийняті позитивні
рішення.
2. Було враховано правку/пропозицію до проектів рішень «Про бюджет
міста Києва на 2021 рік» та «Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
Пропозиція стосувалась виділення коштів на капітальний ремонт скверу біля
будинків № 6/8, № 9 та №10 по вул. Тверський тупик у Печерському районі
міста Києва.
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Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами
Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих
програм та доручень виборців
Депутатський фонд 2020

10031

23813,2

Допомога у сфері соціального захисту, грн.

1960

Допомога у сфері культури, грн.

Допомога у сфері ЖКГ, грн.

У межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та
доручень виборців на 2021-2025 роки було витрачено кошти на допомогу
Печерському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
ОСББ у Голосіївському районі та бібліотеці Шевченківського району.

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії
З 1 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, Київською міською радою ІХ
скликання було проведено 4 пленарні засідання, Зоя Ярош брала участь у 3
засіданнях.

Постійна комісія Київської міської ради з питань архітектури,
містобудування та земельних відносин
Рішенням Київської міської ради Зою Ярош було призначено до складу
постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.
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Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради,
розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень
Київради та актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії,
кожна з яких має своє галузеве спрямування. За звітний період депутат була
присутня на 2 засіданнях комісії, взяла безпосередню участь у розгляді питань
порядку денного, що виносились на розгляд комісії у 2020 році. З матеріалами
роботи комісії та всіма протоколами засідань можна ознайомитись на сайті
Київради у відповідному розділі за посиланням: https://kmr.gov.ua/uk/comisii/484
У рамках роботи комісії Зоя Ярош:
- забезпечує здійснення контролю за використанням і охороною земель
територіальної громади міста Києва;
- відповідально розглядає рішення щодо володіння, користування та
розпорядження землями територіальної громади міста Києва.

3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та
експертних групах
Зоя Ярош входить до:
1. Робочої групи з підготовки пропозицій до Регламенту Київської міської ради.
2. Постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування
будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженернотранспортної інфраструктури міста Києва.
3. Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки
законності набуття права користування, розпорядження, володіння
земельними ділянками, здійснення будівельних робіт, а також реєстрації
права власності на нерухоме майно навколо Національного ботанічного саду
ім. М.М. Гришка НАН України.
4. Робочої групи з питання розробки концепції розвитку веломережі в місті
Києві.
5. Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради для здійснення
контролю за забезпеченням надійності та безпечності об’єкта незавершеного
будівництва на Поштовій площі у Подільському районі міста Києва
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4. Пріоритети на 2021 рік
1. Підтримка зв’язку з громадою й допомога в захисті її законних прав та
інтересів. Розгляд звернень, пропозицій та заяв громадян.
2. Підтримка та реалізація місцевих громадських ініціатив та проектів. Наразі з
громадськими активістами відстоюється Кловський схил від забудови
(подано проєкт рішення щодо розірвання договору оренди земельної ділянки
від 13.07.2004 №82-6-00204 (в реєстрі за № 698), укладеного між Київською
міською радою та ТОВ «БУДІНФОРМ» для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку з офісними приміщеннями та
вбудованою автостоянкою на вул. Мечникова, 7-б у Печерському районі
Києва).
3. Робота в Київській міській раді, постійній комісії Київської міської ради з
питань архітектури, містобудування та земельних відносин, а також в
робочих та експертних групах.
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