
                                                                    
 

У Києві розпочався Міжнародний саміт мерів 
 
28 листопада, 2017 року, Київ, Україна. У столиці відкрився Міжнародний саміт мерів, 
оганізований Western NIS Enterprise Fund.  Понад 150 українських очільників міст та лідерів 
місцевого самоврядування з восьми країн світу зібрались, аби поділитися досвідом 
впровадження інновацій. 
  
Програма дводенного саміту передбачає роботу в різних форматах: виступи фахівців зі 
світовим ім’ям, воркшопи, презентації стартапів та індексу розвитку міст Deloitte, панельні 
дискусії, зустрічі «без краваток» та екскурсію простором UNIT City. Спеціальні панелі 
присвячені інклюзивності міст та взаємодії міста і бізнесу. Серед спікерів – представники 
Канади, Ізраїлю, Словаччини, Аргентини, Швеції, Великої Британії та Польщі. Особливу роль 
на саміті відіграють Нідерланди: офіційним партнером події виступає StartupAmsterdam, 
відповідальний за розвиток Амстердаму, а почесним гостем є принц Нідерландів Константин, 
який займається розвитком стартап-середовища. 
  
«Сильні країни постають лише з сильних громад, тому пріоритетною є підтримка агентів 
змін на місцях, які готові трансформувати життя українців, — говорить Ярослава Джонсон, 
президент і головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund. – Саме тому ми 
вдруге проводимо саміт мерів для обміну досвідом, презентації найкращих практик побудови 
міст, залучення містян до впровадження інновацій». 
  
Під час саміту мери-учасники підпишуть маніфест про співпрацю та взаємодію у розвитку 
інновацій. Першим свій підпис поставив голова Київської міської держадміністрації Віталій 
Кличко. 
  
До кінця саміту приєднатися до нього мають нагоду близько 150 українських очільників міст, 
що беруть участь у події як спікери та гості. Після цього текст маніфесту опублікують на сайті, 
і будь-який мер може підписати його онлайн. Мета документу – стимулювати українських 
мерів до інновацій, співпраці з технологічними стартапами, бізнесом, креативними 
індустріями та мистецькими групами. 
  
Усі обговорення саміту стосуються теми інновацій: технологічних, інфраструктурних, 
політичних, культурних, туристичних. Разом з українськими інноваторами та амстердамським 
партнером Рубеном Ньювенхаусом зі StartupAmsterdam ми покажемо, як інновації можуть 
покращити життя міста вже сьогодні. 
  



«У світі, де існує два з половиною мільйони міст, українські міста мають посісти гідні 
позиції, — говорить Ірина Озимок, засновниця саміту та керівник Програми місцевого 
економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund. — Задля цього ми прагнемо створити 
платформу для постійної взаємодії українських мерів між собою та з найкращими світовими 
фахівцями».   
  
Міжнародний саміт мерів проходить під патронатом прем’єр-міністра України та за підтримки 
київського міського голови та Асоціації міст України. Ексклюзивний партнер саміту – VISA. 
Генеральний партнер – DataGroup. Партнери саміту: Deloitte Ukraine, Асоціація міст України, 
Асоціація «Енергоефективні міста України» (АЕМУ), Проект міжнародної технічної 
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), проект GIZ щодо 
інтегрованого розвитку міст. 
 

*** 
 
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих 
інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Фонд має понад 20 років досвіду успішного 
інвестування у підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд інвестував 168 млн. доларів 
США у 118 компаній із приблизно 25 000 працівників та зробив можливим залучення 1,5 млрд доларів 
в компанії України та Молдови. 
 
З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 
млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне 
інвестування та економічне лідерство. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні програми, що 
спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. 
www.wnisef.org. 
 


