
                                         
 

Міста на передовій: розвиток попри глобальні виклики.  

У Києві пройде 4-ий Міжнародний саміт мерів 

 

28 вересня в Києві відбудеться четвертий Міжнародний саміт мерів на тему  “Міста на 

передовій: розвиток попри глобальні виклики”. Саміт організовує Western NIS Enterprise 

Fund. 

 

З осені 2019 року перед містами постала подвійна проблема: як боротися з пандемією, 

одночасно забезпечуючи подальший розвиток? Мери опинились перед терміновими та 

вкрай необхідними рішеннями, намагаючись координувати роботу з центральною 

владою, співпрацювати з бізнесом, залучати та переконувати громади. Чи був цей 

процес успішним? Які рішення були визнані найефективнішими? Як планувати 

подальший розвиток і зростання? Ці питання стануть ключовою темою МСМ 2021. 

 

Учасники Саміту зможуть відвідати закритий сніданок-зустріч з міжнародними 

організаціями та бізнесом щодо інвестування та фінансування міських проектів. На 

самому ж заході вони матимуть можливість познайомитись з представниками ключових 

бізнесів, що працюють над рішеннями для міст, зокрема такими компаніями як Visa, 

AJAX, Danfoss, Datagroup, а також представниками ЄБРР, Європейського Союзу, UNDP 

та USUBC.  

 

Оскільки Саміт – це більше, ніж просто конференція, цього року на учасників чекатиме 

дещо особливе. «Шлях міста» - інтерактивна арт-виставка у вигляді вулиці, що 

проходить через найважливіші аспекти міського життя: переробку сміття, кліматичні 

зміни, «розумне» людино-орієнтоване будівництво, інфраструктуру. Учасники відчують 

два типи емоцій: негативні, викликані можливим негативним сценарієм розвитку, та 

позитивні- відперспективи прогресу, якщо правильно вибудувати політики та об’єднати 

зусилля. Мета інсталяції – показати, що наше майбутнє визначається сьогоднішніми 

діями та стратегіями, і ми самі обираємо, яким воно буде. 

 

В межах заходу також відбудеться презентація успішних проектів в містах, реалізованих 

в рік боротьби з пандемією, так звані “пітчі українських мерів”. Програмою також 

передбачена вже традиційна сесія «Спитай у Прем’єр-міністра» як важливий 

майданчик для діалогу між представниками центральної та місцевої влади.   

 

Ірина Озимок, засновниця Міжнародного саміту мерів, наголосила: «Сьогодні ми вже 

чітко розуміємо, що міста зіштовхуватимуться ще з низкою викликів в найближчі 

роки – від кліматичних змін до перевикористання природніх ресурсів, від міграційних 

процесів до конкуренції за таланти. Очікування жителів від влади все більше 

зростають, а рішення доводиться приймати часто нагальні, але стратегічні. Міста 

опинились на передовій – коли треба долати глобальні виклики, але також 

забезпечити розвиток та якість життя для мешканців. Лише в співпраці та за участі 

громади можна досягти результату.» 



 

 

Реєстрація на захід: https://internationalmayorssummit.com/uk/  

 

Міжнародний саміт мерів це захід, що об’єднує очільників міст та громад, експертів та 

представників бізнесу задля розвитку співпраці, що сприяє інноваціям та новим 

рішенням для міст задля підвищення якості життя їхніх мешканців. Цього року 

планується участь близько 130 мерів українських та іноземних міст, представники 

бізнесу, громадських організацій та центрального уряду. 

 

Організатори Саміту запросили міжнародних спікерів та представників бізнесу, які 

поділяться з учасниками та учасницями успішними кейсами змін у містах в період 

викликів пандемії та кризи, досвідом залучення фінансування для інфраструктурних 

проектів та міських ініціатив, прикладами співпраці задля якісних трансформацій в 

містах.  

 

Міжнародний саміт мерів 2021 проходитиме 28 вересня в Києві, в UNIT City, за 

адресою: вул. Дорогожицька, 3.  

 

Саміт організовує Western NIS Enterprise Fund. Партнери Саміту: AJAX, Асоціація 

«Енергоефективні міста України», Американсько-Українська Бізнес Рада, та ін. 

 

 

ДОВІДКА:  

 
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 25 років досвіду успішного інвестування у підприємства 

малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд інвестував 186 млн. доларів США у 130 компаній із 26 000 

працівників та зробив можливим залучення 2,2 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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