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

Козака Тараса Мирославовича
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2020 – 31.12.2020

Козак Тарас Мирославович народився 01 травня 1970 року в м. Дрогобич
Дрогобицького району Львівської області.
Освіта вища.
У 1992 році закінчив Московський державний університет імені М.В.
Ломоносова за спеціальністю «Прикладна математика».
У 2016 році закінчив Національну академію державного управління при
Президентові України за спеціальністю «Державне управління».
Український громадський діяч, політик, засновник та президент інвестгрупи
УНІВЕР.
Співавтор трьох законів України інвестиційної та фінансової тематики.
Зокрема, розробив нову концепцію інвестиційних фондів в ЗУ «Про інститути
спільного інвестування».
Член Стратегічної групи при Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Автор численних статей про фондовий ринок, пенсійну реформу, управління
активами і фінансову грамотність населення.
Тричі балотувався до Верховної Ради.
Учасник Революції Гідності, ініціював та координував будівництво барикади на
Володимирському узвозі.
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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.
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1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян
На території міста Києва працює депутатська приймальня Козака Т.М.
Адреса приймальні:
02096, м. Київ, вул. Юрія Пасхаліна, буд. 12, тел.: (097) 319-85-09.

10
депутатських звернень/запитів з
питань депутатської діяльності та
питань громадян

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, скарг і
пропозицій, було направлено 10 депутатських звернень.

Основні питання,
до вирішення яких долучився Тарас Козак:
- Підтримка громади у вирішенні питання щодо знесення тимчасової
споруди на земельній ділянці на перетині вулиць Німецької та Антоновича
(кадастровий номер: 8000000000:79:041:0012) у Голосіївському районі м.
Києва.
З метою вирішення вказаного питання було направлено депутатське
звернення до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації) щодо вжиття
заходів щодо негайного демонтажу незаконно зведених конструкцій на ділянці
перетину вулиць Німецької та Антоновича, які були зведені після закінчення
строку договору оренди, що сплив 13.11.2020 року, а саме: термінового
виконання доручення Департаменту до комунального підприємства
«Київблагоустрій» від 24.11.2020 року № 064-6299 на демонтаж тимчасової
споруди.
Станом на сьогодні питання залишається не вирішеним. Очікується
рішення про розірвання договору оренди зазначеної земельної ділянки.
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Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами
Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих
програм та доручень виборців

Депутатський фонд 2020

16180

Допомога навчальним закладам, 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
навчальному закладу Солом’янського 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, Тарас Козак брав участь у всіх
засіданнях.
Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету
та соціального-економічно розвитку
Рішенням Київської міської ради Тараса Козака було призначено
заступником голови постійної комісії з питань бюджету та соціальногоекономічно розвитку.
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,
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кожна з яких має своє галузеве спрямування. За звітний період депутат був
присутній на 7 засіданнях комісії, взяв 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/483
У рамках роботи комісії Тарас Козак:
- займається попереднім розглядом проектів рішень Київської міської ради,
реалізація яких призведе до зміни показників бюджету міста;
- здійснює контроль за виконанням рішень, що стосуються бюджету міста
Києва, Програми соціально-економічного розвитку міста Києва та цільових
програм.

3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та
експертних групах
Тарас Козак входить до:
1. Експертної групи «I. Промисловість та розвиток підприємництва. Ринок
праці. Інвестиції. Адміністративні послуги» робочої групи з розробки
проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року.
2. Робочої групи для додаткового вивчення питання «Про вирішення майнових
питань, пов’язаних з будівництвом офісного центру з концертним залом та
центром хорового мистецтва на вул. Студентській, 8, 10 у Шевченківському
районі».
3. Підготовчої групи для розгляду проєкту рішення Київської міської ради «Про
дотримання фінансової дисципліни підприємствами комунальної власності
територіальної громади м. Києва».
4. Робочої групи з питання розробки концепції розвитку веломережі в місті
Києві.
5. 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 на 21-ому км Столичного шосе у
Голосіївському районі м. Києва.
6. Робочої групи з підготовки проєкту «Створення адміністративно-ділового
центру з урядовим кварталом».
7. Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питання
ефективності діяльності комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) «Київське інвестиційне агентство»
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4. Пріоритети на 2021 рік
1. Розробка плану стратегії ревіталізації річки Либідь.
2. Сприяння у залученні інвестицій в місто Київ.
3. Ефективне використання бюджетних коштів та підвищення контролю за
використанням фінансових ресурсів комунальними підприємствами
територіальної громади міста Києва з метою отримання додаткових
фінансових ресурсів для реалізації проектів соціально-економічного розвитку
міста.
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