
                                                                     
Сьогодні у Києві проходить третій щорічний Міжнародний саміт мерів 

 
Київ, 9 жовтня 2018. Більше ста п’ятдесяти мерів та їх заступників з різних міст України, а 
також їх закордонні колеги з 10 країн світу зібралися у Києві на Міжнародному саміті мерів. 
Окрім представників міської влади, на заході присутні експерти з місцевого розвитку та 
представники інноваційної бізнес-спільноти. Третій рік поспіль Міжнародний саміт мерів, що 
традиційно відбувається в столиці України, є унікальним майданчиком, на якому мери з різних 
куточків України та їх закордонні колеги долучаються до обговорення та напрацювання кращих 
світових практик міського управління.  
 
Метою Саміту є обговорення сучасних тенденцій у розвитку міст, інновацій, презентація 
найкращого міжнародного та місцевого досвіду міського управління в різних сферах та 
налагодження партнерства між мерами, бізнесом та суспільством як зацікавленими сторонами 
місцевого розвитку. Співпраця бізнесу, громадян та міської влади – головна тема 
цьогорічного Міжнародного саміту мерів. 
 
“Ми організовуємо Міжнародний саміт мерів з метою створення обміну кращими 
практиками як всередині країни, так і на глобальному рівні. Цьогоріч провідним мотивом 
Саміту є пошук методів забезпечення економічного зростання міст через співпрацю з 
місцевим бізнесом, суспільством та іншими містами. Організовуючи Саміт, наш Фонд 
засвідчує важливість українських міст для довгострокового процвітання та стабільності в 
країні”, – відмічає Президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund 
Ярослава Джонсон.  
 
Дискусії зосереджені на співпраці як інструменті трансформації міста задля потреб жителів. 
Саміт присвячено трьом основним напрямкам співпраці: співпраця міста з громадянським 
суспільством та активними громадянами, співпраця міста з бізнесом та співпраця між містами-
побратимами. 
 
“Мери – це менеджери міст, від рішень яких залежить якість життя у місті, безпека, 
ефективність адміністративних послуг та ще низка аспектів. Світ змінюється дуже 
швидко, виклики зростають, а технології стають інструментом реформ. Ми створили 
такий майданчик, який сприяє глобальному обміну рішеннями, що матимуть позитивний 
вплив на якість життя людей. Саміт – це більше ніж конференція, адже ми робимо ставку 
на формат, що дозволяє перейти від ознайомлення до впровадження рішень”, – зазначає 
Ірина Озимок, засновниця Міжнародного саміту мерів.  
 
Міські очільники з України та світу, експерти з місцевого розвитку та лідери бізнесу зібралися 
разом аби обговорити світові тренди у сфері місцевого економічного розвитку, можливості та 
перспективи залучення бізнесу, громадськості та ширшого кола мешканців до процесу 
творення змін в містах України та світу.  
 
На заході – присутні очільники Києва, Дніпра, Вінниці, а також десятків інших міст України. 
Серед гостей-іноземців – мер Осло Маріанне Борген, мер польського міста Кельце Войцех 
Любавський та низка інших закордонних міських очільників. Окрім цього, спікерами на Саміті 
виступають радник офісу мера Нью-Йорка Джанлука Галлетто, урбаніст-інноватор з 
Нідерландів Кейс Донкерс, та низка інших експертів у сфері урбаністики.  
 



У програмі заходу – діалог Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з мерами; панельні 
дискусії про співпрацю задля ефективності, а також партнерство міст-побратимів; презентація 
глобальної проблеми переробки відходів; та майстер-клас від представників бізнес-спільноти 
про підвищення конкурентоспроможності у сфері залучення інвестицій.  
 
На окрему увагу з огляду на цьогорічну тему заходу заслуговує презентація про бізнес як 
зацікавлену сторону процесу трансформації місті. Найкращі проекти співпраці українських міст 
отримають нагороди наприкінці Саміту. А приємним бонусом стане проект JuniorZ, 
спрямований на сприяння розвитку спорту серед школярів. Його представить гостям Саміту 
Олександр Педан. 
 
В рамках Міжнародного саміту мерів буде оголошено переможців Конкурсу ідей 
#мояідеямоємісто. Троє фіналістів презентують українським мерам свої проекти, покликані 
змінити міста України.  
 
Саміт організований Western NIS Enterprise Fund за підтримки Прем’єр-міністра України.  
 
Ексклюзивний партнер Саміту – компанія Visa. Партнери цьогорічного Саміту – “Датагруп”, 
компанія “АвтоКапітал” – офіційний імпортер автомобілів Mercedes-Benz в Україні, Daimler AG, 
“Керамейя”, “Danfoss Україна”, “Interprojekt GmbH”, “Імперія води”, “iC consulenten Ukraine”, 
Спілка українських підприємців – СУП, Bigmedia, Німецьке товариство міжнародної співпраці 
GIZ, Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект 
ПРОМІС), Асоціація “Енергоефективні міста України”, Асоціація малих міста України та 
CANactions. Інформаційний партнер заходу – Американська торговельна палата. Медіа-
партнерами заходу виступили KyivPost, Business Ukraine, Ліга.net, Obozrevatel, Новое Время, 
delo.ua, РБК Україна, ZNAJ.UA та PolitekA. 

   
 
*** 
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 172 млн. доларів США у 127 
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. 
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