
  

Біографічна довідка 
  

Можарівський Ярослав Анатолійович 
Працює помічником депутата Верховної Ради України 

Громадянство громадянин України 

Число, місяць і рік народження 21.06.1985 р. 

Місце народження Україна, м. Київ 

Освіта закінчена вища‚ Київський національний економічний університет               

ім. В. Гетьмана, 2008 рік, правознавець, ступінь магістр 

Науковий ступінь, вчене звання    не має 

Володіння мовами українська, російська 

Нагороди, почесні звання не має 

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь 
-01.09.2003-2008 студент Київського національного економічного Університету ім. 

В.Гетьмана 

-03.10.2005-21.06.2006 Приватна фірма ”Євроклімат” на посаді менеджер 

-22.06.2006-06.12.2007 Державна податкова адміністрація у м. Києві на посаді 

головного спеціаліста в управлінні персоналом; 

-07.12.2007-31.08.2008 Державна податкова адміністрація у м. Києві на посаді 

головного державного податкового інспектора в юридичному управлінні; 

-01.09.2008-2010  працював в юридичній фірмі на посаді юрисконсульт-помічник 

керівника 

-розгляд претензій, складання позовних заяв, скарг; представлення інтересів 

компанії в господарських судах, робота з виконавчими службами; 

-робота з договорами; 

-робота з кадрами; 

-2010-2015  займався наданням приватних юридичних консультацій та 

супроводженням фізичних і юридичних осіб в усіх державних і приватних 

установах та судах;  

-2015 – по теперішній час помічник депутата Верховної Ради України та депутата 

Київської міської ради 

                                                          

Додаткова інформація: 

Контактна інформація:  02002, м.Київ, вул. Метрополита А. Шептицького 

(А.Луначарського), 3-Б, кв. 94 

097 088-94-94; 095 339-51-29 

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «ХВИЛЯ» 
Код ЄДРПОУ 41289047, 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 37 

 

  

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

за 2016-2017 роки 

  
1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «ХВИЛЯ» 

2. ГС «ГРОМРУХ «ХВИЛЯ» 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 41289047. 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:  



19.04.2017, 1 071 102 0000 038041 

4.     Юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, Подільський район, 

вул. Спаська, 37. 

        Контакти: (050)5665228, (067)5071889; info@gromhvylya.org.ua. 

5.     Метою створення Спілки є діяльність, спрямована на підтримку 

демократичного розвитку України, побудову громадянського суспільства, 

консолідацію демократичних інститутів, підтримку суспільно-політичних 

проектів та ініціатив всеукраїнського та регіонального рівнів. 

Напрямками діяльності Спілки є: 

 організація круглих столів, конференцій, дискусій та лекцій з метою 

підтримки та поширення соціально-політичних ініціатив з розвитку 

демократичного суспільства; 

 організація круглих столів з метою проведення консультацій щодо 

поліпшення інвестиційного та бізнесового клімату в Україні, 

поширення, просування (адвокація) економічних ініціатив та змін до 

законодавства, спрямованих для поліпшення економічного 

середовища для бізнесу; 

 організація семінарів та консультацій, надання рекомендацій органам 

виконавчої влади стосовно проведення реформ; 

 публікація «policypapers» (програм розвитку) та дорожніх карт з 

впровадження реформ та демократичних ініціатив; 

 пропагування прийняття суспільно важливих змін через 

законодавство України із залученням зацікавлених сторін (депутатів 

Верховної Ради України, членів Кабінету Міністрів України, 

представників бізнесу, недержавних організацій); 

 організація акцій та івентів (масових заходів) всеукраїнського та 

регіонального масштабу; 

 залучення фінансування за допомоги іноземних фондів з підтримки 

проектів розвитку громадянського суспільства для реалізації 

суспільно важливих ініціатив в Україні; 

 організація отримання благодійної фінансової та матеріальної 

допомоги, благодійних грантів від фізичних та юридичних осіб як в 

Україні, так і за її межами; 

 розвиток взаємозв’язків та співробітництва з благодійними 

організаціями, комерційними структурами, банками, страховими 

компаніями та іншими юридичними та фізичними особами; 

 участь у розвитку громадських організацій, впровадженні освітніх, 

культурних та інших проектів та програм, у тому числі, спільно з 

партнерами; організація та проведенні громадських акцій та заходів; 

 допомога у проведенні конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, 

конкурсів, свят, а також інших масових заходів з соціально-

економічних питань; 

 підтримка програм обміну досвідом з питань діяльності органів 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, 

розробки та реалізації програм сприяння діяльності цих органів; 



 реалізація громадських програм з надання допомоги громадянам та 

юридичним особам щодо захисту їх порушених прав, свобод та 

законних інтересів; 

 сприяння веденню культосвітньої роботи серед населення в засобах 

масової інформації з метою пропаганди ідей загальнолюдських 

цінностей, ідеалів добра, милосердя й добродійності; 

 надання консультаційної допомоги організаціям, що сприяють 

зростанню духовності в Україні;  

 привернення уваги державних, громадських та інших організацій, 

трудових колективів, науково-дослідних установ та окремих громадян 

до сучасних проблем розвитку демократичного суспільства; 

 виконання інших завдань, направлених на реалізацію мети діяльності 

Спілки, що не суперечать чинному законодавству України про 

громадські об'єднання. 

 

6.     Досвіду роботи в консультативно-дорадчих органах (політико-

консультативна рада, громадська рада, інші дорадчі органи) немає. 

7.     Інформація про результати діяльності інституту громадянського  

суспільства відсутня.  

  

 

  

Виконавчий директор  

ГС «ГРОМРУХ «ХВИЛЯ»      В. В. Терентьєва 

  

  

Мотиваційний лист 

Можарівський Ярослав Анатолійович  

Як громадянин незалежної, вільної держави, мешкаючи з самого 

народження а саме, з 1985 року в Дніпровському районі м. Києва, маючи 

освіту магістра права та працюючи помічником депутата Верховної Ради 

України а також депутата Київської Міської Ради із бажанням жити на 

справді в правовій державі, спонукає мене долучитися і докласти зусиль до 

роботи та формування Громадської ради при Дніпровській районній в            

м. Києві Державній адміністрації, щоб частка моєї роботи стала складовою у 

формуванні прозорої політики.   

Я, як помічник на громадських засадах і звичайна працююча людина 

якій не байдужі процеси формування законотворчості у державі, спонукає 

мене долучитися і докласти зусиль, щоб мої набуті знання стали складовою у 

формуванні нової, абсолютно прозорої політики. Працюючи із громадськістю 

а також проводячи щотижневі прийоми громадян як помічник депутата 

Верховної  Ради України протягом двох років, розумію проблеми та потреби 

району не тільки як представник депутата на окрузі, але і як мешканець. 



Освітлював проблемні питань району на рівні Київської міської ради, 

зіткнувся із проектами рішень.  

Мною був підготовленій проект рішення про надання статусу скверу 

земельній ділянки яка згодом і отримала даний статус що розташована в 

мікрорайоні Березняки. Організовував толоки з прибирання парків та скверів.  

Приймав участь у наймаштабнішій толоці в Україні, яка відбулась у нас в 

Дніпровському районі на Гідропарку. Допомагав мешканцям мікрорайону 

Микільська слобідка відстоювати рейдерський захват автостоянки, 

протистояв незаконному будівництву де згодом з’явився великий та гарний 

парк. Вклав частку зусиль при демонтажі МАФ-ів на вул.Серафимовича, так 

як мешканці скаржились на безлад та сміття навколо даних споруд. За 

сприяння депутатів КМР організовував та проводив ряд заходів таких як 

святкування масляної, дитячої дискотеки в літній період, заливання ковзанки 

взимку. 

Мій досвід роботи та бажання бути корисним для власної держави, 

переконаний, можуть допомогти створити налагоджену систему діалогу 

органів виконавчої влади із громадськістю.   


