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Андрій Таранов народився 14.11.1975 

р. в м. Києві.  

Освіта: 

Після закінчення фізико-математичного 

ліцею № 145 м. Києва, у 1991 вступив 

на факультет прикладної математики 

Київського Політехнічного Інституту. 

У 1993 перейшов на факультет 

міжнародної інформації Інституту 

Міжнародних Відносин КНУ ім. Т. 

Шевченка, який закінчив у 1996 за 

спеціальністю «зв’язки з 

громадськістю». 

Професійний досвід: 

з 2005 року – партнер групи KWENDI (медіа-аудит, консалтинг та 

дослідження). 

2004-2005 рр. – консультант з маркетингу та зв’язків з громадськістю 

телеканалу СТБ. 

2001-2002 рр. – викладав у Інституті Міжнародних Відносин курси 

маркетингових комунікацій та реклами. 

1995-2004 рр. – рекламні агентства Провід, Provid/BBDO, Media Direction 

Ukraine, посади від медіа-планера до директора агентства. 

  



 

 

 

ВСТУП 

Виконання повноважень депутата Київської міської ради, що, відповідно до 

законодавства України, здійснюється на громадських засадах, можна умовно 

розділити на наступні три напрями: 

1. Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян; 

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної комісії 

до якої обрано депутата; 

3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих, 

експертних групах, інших органів до яких депутата може бути обрано, 

делеговано чи призначено. 

Всі напрямки роботи є рівноцінними, тому робота депутата на всіх вказаних 

ділянках однаково важлива для громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг 

громадян 

Протягом року роботи Андрій Таранов провів 22 прийоми на яких було 

прийнято понад 50 мешканців столиці. Більшість прийомів проводились 

безпосередньо біля будинків, мешканці яких розповідали про проблемні 

питання, що їх турбують. Для вирішення таких питань формувались 

депутатські звернення, направленні у відповідні органи виконавчої влади. 

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх 

звернень, було направлено 121 депутатське звернення щодо здійснення 

ремонтних робіт будинків, міжбудинкових проїздів, асфальтового покриття 

доріг Солом’янського району,щодо усунення порушень, здійснення перевірок 

та надання інформації.  

Всі кошти депутатського фонду були направлені на зміцнення матеріально - 

технічної бази навчальних закладів Солом’янського району. Всього було 

придбано технічного обладнання та  інвентарю для трьох загальноосвітніх 

навчальних закладів Солом’янського району. 

Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами 

Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних 

програм та доручень виборців 

 Депутатський фонд був використаний наступним чином : 

- 470 500 грн було використано на придбання покриття спортивного 

майданчику, ігрового майданчику та інвентарю для загальноосвітніх 

навчальних закладів Солом’янського району. 

 

 

 



 

 

 

2. Участь у засіданнях Київради та засіданнях постійної комісії 

Починаючи з 1 грудня 2017 року було проведено 18 пленарних засідань, на 

яких було розглянуто понад 3 500 питань порядку денного. 

Постійна комісія з питань культури, туризму та інформаційної політики 

Рішенням Київради, Андрія Таранова було призначено до складу постійної 

комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики (далі - Комісія). 

Як експерт в медіа галузі, Таранов А.В. був призначений відповідальним саме 

за напрямок інформаційної політики в роботі Комісії. 

З проведених за рік 28 засідань Комісії Андрій Таранов безпосередньо брав 

участь у 25 засіданнях. 

Особливу увагу під час роботи комісії було приділено питанням охорони 

культурної спадщини та функціонування комунальних ЗМІ, зокрема за 

поданням Андрія Таранова були внесені зміни до Міської цільової програми 

розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019 – 2021 роки. 

З матеріалами роботи Комісії, та всіма протоколами засідань можна  

ознайомитися на сайті Київради у відповідному розділі. 

  

 

 

 

 

 

  

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/32


 

 

Рішення Київради, прийняті чи зареєстровані за ініціативи та/ чи подання 

депутата 

Зареєстровані проекти рішень: 

- Проект рішення Київської міської ради №809 «Про збереження пам’яток 

архітектури та містобудування місцевого значення в місті Києві» 

Прийняті Рішення Київради: 

- Рішення Київради від 18.10.2018 «Про проведення в місті Києві 

міжнародної бієнале сучасного мистецтва Manifesta у 2022 році» 

 

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

3. Участь у роботі інших органів Київської міської ради, робочих, 

експертних групах, інших органах до яких депутата може бути обрано, 

делеговано чи призначено 

Робоча група з питання збереження Совських ставків 

Разом з мешканцями Солом’янського та Голосіївського районів Андрій Таранов 

брав участь в ініціюванні в порядку місцевої ініціативи питання здійснення 

заходів щодо збереження Совських ставків. Враховуючи резонансність питання 

та необхідність збереження зеленої зони з природніми водоймами та 

різномаїттям флори та фауни, в рамках даної ініціативи був зареєстрований 

проект рішення Київради. Даний проект передбачав розірвання договору із 

товариством, що мало намір здійснити забудову ставків та встановлення 

водоохоронної зони та прибережної захисної смуги Совських ставків. Андрієм 

Тарановим здійснювалась підтримка даного проекту на етапі його проходження 

через постійні комісії Київради та обговоренні на пленарному засіданні 

Київради.  

Пріоритети на 2019 рік: 

1. Робота в напрямку збереження пам’яток культурної спадщини міста 

Києва; 

2. Роботи з реформування комунальних ЗМІ міста Києва; 

3. Сприяння реалізації рішення Київради №579/1583 від 12.12.2016 «Про 

створення парку відпочинку «Совський парк» на земельній ділянці 

орієнтовною площею 22,41 га між вулицями Івана Пулюя та Бориса Гаріна у 

Солом'янському районі міста Києва»; 

4. Сприяння здійсненню робіт капітального ремонту будинків, ремонту 

асфальтового покриття між квартальних проїздів та доріг Солом’янського 

району; 



 

 

5. Контроль за реалізацією проекту «Покращення водопостачання та 

водовідведення у мікрорайоні Олександрівська слобідка Солом’янського 

району». 


