
  
                                               

Під патронатом Прем’єр-міністра України відбудеться Міжнародний 

Саміт Мерів 
 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) під патронатом Прем’єр-міністра України 

та за підтримки Київського міського голови організовує міжнародний захід, де 

українські мери та їхні закордонні колеги ділитимуться найкращими практиками 

 

28-29 листопада 2017 року в Києві відбудеться Міжнародний Саміт Мерів – щорічний 

дискусійний майданчик, що об’єднає міських голів з усієї України, їхніх закордонних 

колег, лідерів місцевого самоврядування та експертів з місцевого розвитку. 

Центральною темою цьогорічного Саміту стануть інновації та технології, які роблять 

більш комфортним життя людини в місті. Саміт проводить Western NIS Enterprise Fund 

під патронатом Прем'єр-міністра України та за підтримки Київського міського голови.  

 

«Три роки тому ми розпочали реформу децентралізації, яка вже сьогодні дає 

можливість українським містам і селам стати по-справжньому успішними. З кожним 

роком вона дає все більш відчутні результати. Громади, міста отримали і стимули, і 

ресурси для розвитку. Так, тільки за перше півріччя 2017 року приріст надходжень 

місцевих бюджетів склав 33,8%. І ці кошти сьогодні спрямовуються на підвищення 

якості життя і створення комфортного середовища для наших громадян. Сьогодні 

головне завдання – щоб органи місцевого самоврядування ефективно використовували 

ці нові можливості. З цієї точки зору надзвичайно важливо залучення міжнародного 

досвіду в питання місцевого розвитку, напрацювань і практик сучасної урбаністики. 

На жаль, в Україні досі є суттєвий дефіцит як відповідних знань, так і відповідних 

фахівців. Тому ми зацікавлені в розвитку міжнародних майданчиків обміну досвіду. Зі 

свого боку хочу запевнити, що децентралізація, розвиток громад, місцевий 

економічний розвиток для уряду  надалі буде незмінним пріоритетом», - зазначив 

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України.  

«З першого дня роботи на посаді мера столиці я поставив собі завдання – 

перетворити Київ на сучасне європейське місто з високими стандартами життя. 

Насамперед ми побудували нову технологічну систему управління містом, де всі 

процеси відкриті і прозорі, а влада підконтрольна громаді. У рамках системи Kyiv 

Smart City ми першими в Україні запровадили відкритий бюджет міста. І сьогодні 

кожен киянин може перевірити, куди витрачаються кошти в його районі, школі або 

дитсадку, до якого ходить його дитина. Ми запровадили відкриті тендери, у столиці 

запрацював проект електронних петицій, завдяки якому кияни можуть ініціювати 

конкретні зміни в житті свого міста. Відкритість і прозорість процесів управління 

дає свої результати – наприклад, інвестиції у столицю минулого року суттєво 

збільшилися, майже на 4 млрд грн – до 26,4 млрд грн. А це означає, що майже 60% усіх 

інвестицій в Україну у 2016 році прийшли саме до Києва», -  зауважив Віталій 

Кличко, мер Києва.   

Почесними гостями Саміту стануть принц Нідерландів Константин та засновники 

ініціативи StartupAmsterdam Рубен Ньювенхаус та Бас Бекман. Саме ця організація 

стала офіційним іноземним партнером Саміту, як публічно-приватна ініціатива із 

розширення та вдосконалення стартап-середовища Амстердаму – міста, що у 2016 році 

визнане столицею інновацій. Як свідчить досвід Амстердаму, покращити міські сервіси 

для містян можна за допомогою інновацій та розробок на основі відкритих даних.  

 

«Western NIS Enterprise Fund багато інвестує у програми сталого розвитку на 

міському та регіональному рівнях. Це включає співпрацю з такими містами, як Київ, 
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Львів, Івано-Франківськ, Миколаїв, Харків. А також проекти на регіональному рівні: 

малі гранти для трансформування міст, програма для дівчат-програмісток, які 

вирішують міські проблеми за допомогою мобільних додатків.  Міжнародний Саміт 

Мерів – це платформа, яка дозволяє українським містам не тільки навчатися у своїх 

міжнародних колег, але й змагатися у демонстрації найкращих українських практик» – 

повідомила Ярослава Джонсон, Президент і Головний виконавчий директор 

Western NIS Enterprise Fund. 

 

Минулого року WNISEF виступив спів-організатором та головним спонсором 

Міжнародного Конгресу Мерів. Успіх минулорічної події, а також результати 

двосторонньої співпраці з містами надихнули Western NIS Enterprise Fund вивести 

щорічну подію для мерів на новий рівень та створити платформу, ключовим річним 

заходом якої є Саміт.  

 

«Ми хочемо, щоб українські міста вибороли своє місце на мапі світу разом з містами-

лідерами, які спільно виробляють рішення для вирішення глобальних проблем: 

кліматичних змін, екологічних катастроф, якості життя, та ін. До речі, 

Міжнародний Саміт Мерів у 2017 році вперше висвітлить тему жіночого лідерства 

на локальному рівні. За офіційними даними, жінок-мерів в Україні налічується менше 

10%. Менше 5% мерів міст світу – жінки, а їх частка у міських радах складає лише 

20% (за даними WEF)», - додала Ірина Озимок, Керівник Програми місцевого 

економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund. 

 

Сама програма Саміту буде також інноваційною, об’єднуючи 4 формати та спланована 

зокрема  таким чином, щоб учасники отримали практичні навички під час воркшопів з 

технологічних рішень для розвитку міста, а також встановили ділові зв’язки та 

налагодили партнерство одне з одним та з іноземними колегами.  

 

Партнерами Саміту є Deloitte Ukraine, Integrated Urban Development (GIZ), PLEDGGE 

(Canada), CANactions. 

*** 

 

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). Він має понад 

20 років досвіду успішного інвестування у підприємства малого та середнього бізнесу. 

Загалом, фонд проінвестував 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 забезпечує фінансування інноваційних, високоефективних програм, що 

спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та 

Молдові. www.wnisef.org. 
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