протокол

ль 1
засiдання Керiвпого KoMiTery з розробки про€кту Стратегii розвитку MicTa
Киева до 2035 року i Плану заходiв з iT реалiзачii
22.11.2019

Присутнi членп Керiвного KoMiTery:

В.В.,

Кличко В.В.,
Мондриiвський В.М.,

Прокопiв
Мельник Н.О.,
Слончак В.В., CTpaHHiKoB А.М., Хонда М.П,

Поворозник М.Ю.,
Петренко I.M.,

Вiдсутнi члени Керiвного KoMiTery:

Бондаренко В,.Щ., Гусовський С.М.,
Манойленко Н.В., Непоп B.I., Омельченко О.О., Пантелеев П.О., Сиротюк Ю.М.
Запрошенi на засiдання Керiвного KoMiTeTy: список додаеться (додаток

1).

Порялок денний

I.

Про органiзацiю роботи з розробки проскту СтратегiТ розвитку

MicTa Кисва до 2035 року

II.

Кисва

Про визначепня основних напрямкiв смарт-спецiалiзацii Mlcтa

Слухали:

Всryпне слово КиiЪського мiського голови, голови Керiвного KoMiTeTy Кличка В.В. про необхiднiсть розробки проскту Стратегii розвитку MicTa Киева
до 2035 року у зв'язку з розробленням .Щержавноi стратегii регiонмьного
розвитку на новий перiод; законодавчими змiнами у стратегiчне планування в
рамках iмплементацii Угоди про асоцiацiю Украiни з Свропейським Союзом,
зокрема щодо запровадження принципiв смарт-спецiалiзацii; необхiднiстю
оновлення стратегiчних i оперативних цiлей та завдань Стратегii у зв'язку з
реформами у сферах медицини, охорони здоров'я, надання адмiнiстративних
послуг, бюджетнiй полiтицi, житлово-комунальному господарствi; необхiднiстю
максимаJIьного залучення громади MicTa Киева до визначення стратегiчних
напрямiв розвитку та бiзнесу для ii реалiзацii.

По I питанню порядку денного <Про органiзацiю роботи з розробки про€кту
Стратегii розвитку MicTa Киева до 2035 року>
Слухали:

.Щиректора .Щепартаменry економiки та iнвестицiй виконавчого органу
Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) Мельник Н.О.,
яка доповiла про органiзацiю роботи з розробленrrя про€кту Стратегii розвитку
MicTa Киева до 2035 року (далi - проект Стратегii:2035), зокрема про: особливостi
основних етапiв розробки та термiни ii виконання, орiентовний графiк заходiв

2

виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi державноi
адмiнiстрацir) з розроблення проекту СтратегiТ-2035, принципи формування
Робочоi групи з розробки проекту Стратегii-20З 5 та ocHoBHi напрями дiяльностi
iT

В

експертних груп.

обговореннi взяли участь:

Поворозник М.Ю.

Прокопiв

В.В.,

CTpaHHiKoB А,М.,

Вирiшили:
1. Iнформацiю Директора,Щепартаменry економiки та iнвестицiй виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
Мельник Н.О. про органiзацiю роботи з розробки проекту Стратегii розвитку
MicTa Киева до 20З5 року, взяти до вiдома.

2. Затвердити орiентовний графiк заходiв виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) з розробки проекту
Стратегii розвитку MicTa Кисва до 20З5 року, що додаеться.

3. Погодити напрямки дiяльностi експертних груп Робочоi групи з розробки

проекту Стратегii розвитку MicTa Киева до 2035 року, що додаються (додаток 2).

4. Першому заступнику голови, заступникам голови Киiвськоi мlсько1

державноi адмiнiстрацii взяти пiд особистий контроль пцтання розробки проекту
Стратегii розвитку MicTa Киева до 2035 року.
Вiдповiдальнi: Поворозник М.Ю., Мондриiвський
Непоп B.I.,
Пантелеев П.О., Слончак В.В., Хонда М.П.
TepMiH:
постiйно, до затвердження Стратегii розвитку MicTa Киева
до 20З5 року

В,М.,

5. Встановити персональну вiдповiда,rьнiсть керiвникiв структурних
пiдроздiлiв виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) за пiдготовку проскту Стратегii розвитку MicTa Киева до
2035 року.

Вiдповiдальнi: керiвники структурних пiдроздiлiв виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi

TepMiH:

адмiнiстрацii)
постiйно, до затвердження Стратегii розвитку MicTa Киева
ло 2035 року

з

6. Керiвникам струкryрних пiдроздiлiв виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) визначити вiдповiдальних з
питань розробки проекту Стратегii розвитку MicTa Киева до 20З5 року та надати
iнформаuiю про них ,Щепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii).
вiдповiдальнi: керiвники структурних пiдроздiлiв виконавчого органу
КиiвськоТ мiськоi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi
TepMiH:

адмiнiстрацii)
29.1|.20|9

та iнвестицiй виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ) в
установленому порядку пiдготувати та подати на погодження проект
розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi
7, Щоручити .Щепартаменту економiки

державноi адмiнiстрацiТ) <Про затвердження скJIаду Робочоi групи з розробки
про€кту Стратегii розвитку MicTa Киева до 2035 рокр.

вiдповiдальнi:
TepMiH:

Мельник Н.о.
24.12,2019

Голосували: за - 9, проти
Рiшення прийнято.

-

0, утримались

По II питанню порядку денного
смарт-спецiалiзацii MicTa

-

<<Про

0

визначення основних напрямкiв

Киева>>

Слухали:

та iнвестицiй виконавчого органу
(КиiЪськоi
Киiвськоi MicbKoi ради
MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
Мельник Н.О., яка ознайомила членiв Керiвного KoMiTeTy та присутнiх з
.Щиректора,Щепартаменту економiки

основними принципами смарт-спецiалiзацii, на пiдставi яких буде розроблено
проект Стратегii розвитку MicTa Кисва до 2035 року, з результатами кiлькiсного та
якiсного аналiзу регiон€lльного контексту (наявного' ресурсного. науково-

виробничого, технологiчного, трудового, iнтелекryального, фiнансового,
iнвестицiйного та iнновацiйного потенцiалу MicTa Киева), проведених
консультацiй з представниками бiзнесу, громадськостi, наукових та ocBiTHix
установ щодо прiоритетiв та перспектив розвитку окремих видiв економiчноi
дiяльностi в столицi, висновками, отриманими за результатами проведеноi
роботи: основними напрямами смарт-спецiалiзацii, якi. мають сильнi сторони,
переваги та потенцiал для економiчного перетворення в м. Киевi, е фармацевтика,
iнформацiйно-комунiкацiйнi технологii та креативнi iнлустрii. Зазначенi ocHoBHi
напрями смарт-спецiалiзацii будуть покпаденi в основу проекту Стратегi'r'-2035.
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В обговореннi взяли участь: Кличко В.В., Поворозник М.Ю.

Вирiшили:

1.Iнформацiю директора .Щепартаменry економiки та 1нвестицlи
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоТ MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) Мельник Н.О. про проведену роботу з визначення основних
напрямкiв смарт-спецiалiзацii MicTa Кисва взяти до вiдома.

2. Схвалити визначенi на пiдставi кiлькiсного та якiсного аналiзу ocHoBHi
напрямки сNrарт-спецiалiзацii MicTa Ки€ва дjul врахування ix при розробчi проекту
Стратегii розвитку MicTa Киева до 20З5 року, що додаються (додаток 3).

3..Щепартаменry iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
.Щепартаменту промисловостi та розвитку пiдприемництва виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), !епартаменту
культури виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi
Управлiнням туризму та промоцiй
державноi адмiнiстрацiТ) спiльно
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii), створити вiдповiднi експертнi групи з розробки та напрацювання
пропозицiй щодо цiлей, завдань заходiв з реалiзацii напрямкiв смартспецiалiзацii в рамках Стратегii-2035 у складi представникiв бiзнесу, закладiв
вищоi освiти та наукових установ, суб'ектiв пiдприсмництва, громадських
об'сднань, експертЕого середовища, деrryтатiв Киiвськоi MicbKoi ради тощо.

з

i

Вiдповiдальнi: Назаров Ю.Л., Фiоктiстов В.В., Попова Д.О., Радова М.С.

TepMiH:

10.12.2019

Голосували: за - 9, проти
Рiшення прийнято.

-

0, утрима;тись

-

0

Z?
Киiвський мiський голова,
голова Керiвного KoMiTeTy

вiталiй

кличко

наталiя

МЕльник

Протокол вела:

директор,Щепартаменту економiки
та iнвестицiй виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoT рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii), секретар Керiвного KoMiTe

tцjl,t

/
I

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засiдання Керiвного KoMiTeTy з
розробки про€кту Стратегii розвитку
MicTa Киева до 2035 року
вiд 22 листопада 2019 Л!
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Орiентовний графiк заходiв
виконавчого органу Киiвськоi Micbкoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
з розробки про€кту Стратегii розвитку MicTa Киева до 2035 року

0.

Етап

Термiни

Пiдготовчий етап

червеЕь
2019 року
листопад
2019 року

Затвердження скJIаду Керiвного KoMiTery з розробки Стратегii розвитку MicTa Киева
до 2035 року (лалi - Стратегiя-20З5) та Гlпану заходiв з iT реалiзацii
Ознайомлення з новацiями у методологii стратегiчного плацування' завданнями та
термiнами розробки Стратегii-203 5
Затвердження орiентовного графiку заходiв з розробки проекту Стратегii'-2035
Визначення напрямкiв дiяльностi експерних груп РобочоТ групи з розробки проекту
Стратегii-20З5
Обговорення персонrLпьного складу Робочоi групи
Схвшlення основних напрямкiв смарт-спецiалiзацii м. Киева

сlченьтравень
2020 року

Аналiз i перегляд стратегiчних документiв розвитку м. Киева
Збiр ланих та проведення соцiально-економiчного аналiзу основних тенденцiй

I. Засiдання

Керiвного KoMiTery

II. Проведення

стратегiчного
аналiзу

III. Засiдання робочоi

групи

травеньлипень
2020 року

Заходи

розвитку м. Ки€ва
Аналiз стану розвитку територiального простору MicTa Киева
!ослiдження оточення (зовнiшнього середовища) та оцiнка можливостей
Засiдання експертних груп для обговорення визначених прiоритетiв смартспецiалiзацii - представники бiзнесу, науки, влади, iнституцiй пiдтримки бiзнесу
(процес пiдприемницького вiдкриття)
Презентацiя та обговорення результатiв соцiально-економiчного аналiзу м. Кисва
Формулювання стратегiчного бачення
Проведення SWOT - аналiзу
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Етап
IY. Розробка
елементiв про€кту
Стратегii'-2035
V. Засiдання робочо[

групи

VI. .Щетальний опис
про€кгу
Стратегii'-2035

YII. Спiльне
засiдання Керiвного
KoMiTery та робочоi
групи

VПI..Щоопрацювання
тексту про€кту
Стратегii'-2035
IX. Проведепня
стратегiчноi
екологiчпоi оцiнки
(лалi - СЕО) та
громадського
обговоренпя проекгу
Стратегii:-2035

Х. Подання на
розгляд cecii
киiвськоi Micbkoi
ради про€кту

Термiни
липеньсерпень
2020 року
вересеньжовтеI]ь
2020 року
листопад
2020 рокусlчень
2021 року
лютий
2021 року

лютийберезень
2021 року
лютий вересень
2021 року

жовтень
2021 року

Заходи
Розробка SWОТ-матрицi
Проведення аналiзу порiвняльних rrереваг, викликiв та ризикiв
Презентацiя SWОТ-матрицi, порiвняльних переваг, викликiв та ризикiв
Пiдготовка про€кту структури стратегiчних напрямiв, цiлей та завдань Стратегii'-2035
.Щетальний опис проекry Стратегii-2035 (аналiз ресурсного забезпечення

впровадження проскту Стратегii'-2035, розробка тексту про€кту Стратегir'-2035)

Презентацiя та обговорення проекту Стратегii'-20З 5

.Щоопрацювання тексту проекту Стратегii-2035 з урахуванням внесених пропозицiй та
зачважен ь

Визначення виконавця СЕО
Проведення СЕО (визначення обсяry СЕО, складання заяви про визначення обсягу
СЕО, складання звiry про СЕО)
, Проведення громадського обговорення СЕО та про€кту
Стратегii-20З5
.Щоопрацювання тексту проекту Стратегii-20З5 з урахуванням результатiв СЕО та
громадського обговорення

Пiдготовка про€кту Стратегii-20З5 ло розгляду на засiданнях постiйних комiсiй
Киiвськоi мiськоi ради та поданнJI на розгляд i затвердження Киiвськiй мiськiй радi

Стратегii:-2035

э.зz*z

Щодаток 1
до Протоколу ЛЬ l
засiдання Керiвного KoMiTeTy з розробки
проекту Стратегii розвитку MicTa Киева
до 20З5 року i Гtлану заходiв з ii

реаriзацii

вiд 22 листопада 2019 року

СПИСОК ЗАПРОШЕНИХ
l.

Бабiй
павло Миколайович

в.о. го,цови Печерськоi районноi в пricTi Кисвi

лержавноi

а,rпr i н

icTpauiT.

член Ради регiонального

розвитку

при

виконавчому органi Киiвськоi мiськоi ради
Киiвськiй мiськiй де жавнlи адмtнlс
l

2

БЯЛКОВСЬКИЙ

Володиlчтир Вiкторович

I

Гаряга
Олег Олександрович

J

4

Голота
Тарас Анатолiйович

5

Грига
Вiталiй Юрiйович

6

Корольова
олена IBaHiBHa

7

Гiнзбург
Валентина Григорiвна
fl,енисенко
Володимир Миколайович

3

I

в.о. голови Солом'янськоi районноi в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii,

член Ради регiонального розвитку

при

виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради
tвськlи мlськlи де жавнlи адмlнl
ац11
голова Шевченкiвськоi районноi в MicTi Кисвi

державноi адмiнiстрацii,

член Ради регiонального розвитку

при

виконавчому органi КиiвськоТ MicbKoi ради
(КиiЪськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)
начальник управлiння мiжнародних зв'язкiв
апарату викоI]авчого оргалlу Киiвськоi мiськоi
ради (Киiвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацil)
cTaDI lIи и
начкови и
спiвробiтник вiддiлу
lнновацlино1 полlтики, економiки та органiзачii
високих
технологlи
Щержавноi установи
<Iнстиryт економiки та прогнозування НАН
Украiни>
в.о. директора !епартаменту молодi та спорту
викоЕавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi плiськоi державноi адмiнiстрацii)
директор !епартаменту охорони здоров'я

виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi ради
(Киiвськоi

Mi

cbKoi лержавноi адмiнiстрацii)

директора fiепартаменту будiвничтва та
жит.цового забезпечення виконавчого органу
в.о.

Киiвськоi мiськоi ради (КиiЪськоi

державно? адмiнiстрацii)

MicbKoT

I

2

о

Скасьова
Оксана Володимирiвна

10.

Коломiець
Анлрiй Володимирович

]

I

l.

Кулеба
Олексili Володимирович

13

Лаryта
Ярослав Миколайович

l+.

перший заступник директора,,Щепартаменту

внутрiшнього фiнансового контролю та аудиту
виконавtIого органу Киiвськоi мiськоi ради
(Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii)
директор Щепартаменту :] питань державного
архiтектурно-будiвельного контролю
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi рали
(КиiвськоТ Mi ськоi державноi адмiнiстрацii)
директор {епартаменту мiського благоустрою
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвс bKoi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
в.о. голови [арничькоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрачii,

Кузьменко
Володимир
Володимирович

12.

1,1

директор !,епартаменту з питань ресстрацii
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

член Ради регiонмьного

Лелюк
Роман Валерiйович
I

15.

1б,

мальований
Андрiй Миколайович
Назаренко
Богдан Станiславович

при
розвитку
виконавчому органi КиТвськоi MicbKoi ради
(Киiвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)
директор !епартаменту суспiльних комунiкачiй
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii).'
член Ради регiонального розвитку при

виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)
нач€шьник Управлiння екологii та природних
pecypciB виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT
ради (КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
голова Громадськоi ради при виконавчому
органi Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi

державноТ адмiнiстрацii)

17.

Назаров
Юрiй Леонiдович

18.

Науменко
.Щмитро Володимирович

директор .Щепартаменту

iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii)
директор [епартаменту житлово-комунальноi
iнфраструк,гури виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoi дерrкавноi
адмiнiстраrдii),
член Ради регiонального розвитку при
виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)

3

l9.

I

20.

директор !,епартаменту охорони культурноТ

Никоряк
Олександр ,Щмитрович

спадщиttи виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
рали (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
Перший заступник директора,Щепартаменту
виконавчого
органу
земельних
ресурсlв
киiвськоi MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoi
дlержавноi адмiнi cTparlii),
член Ради регiонального розвитку при
виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради
(КиТвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)

.Щворнiков

BiKTop Металович

I

2|.

голова ЩнiлровськоТ районноТ

Онофрiйчук
Петро Васильович

державноi адмiнiстрацii,
член Ради регiонального

Zr.

виконавчоlчlу оргапi Киiвськоi MicbKoT ради

(КиiвськоТ MicbKoi державноi адмriнiстрацiТ)

Пилипчук
Сергiй Iванович

],+.

Попова
liaHa Олегiвна

25.

Радова
Марина Сергiiвна

26.

Мороз
Олександр Семенович

в,о.

в

MlcTl

член Ради регiонального

при
розвитку
MicbKoi
виконавчому органi Киiвськоi
ради
(Киiвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)
директор Щепартаменту культури виконавчого
органу Киiвськоi мiськоi ради (КиiЪськоi MicbKoT
державноi адмiнiстрацii)
в.о, начальника Управлiння туризму та промоцiй
начальник вiддiлу органiзаuii туристичноТ
дiяльностi виконавrтого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (Киiвськоi мiськоi державноi адм iнiстрацii)
заступник директора .Щепартаменту фiнансiв
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi п,Iiськоi державноi адмiнiстрацii),
член Ради регiонального розвитку при

-

виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради
Киiвськiй мiськiй де жавнlи адмlнlс ацl1

науковий спiвробiтник вiддiлу iнновацiйноТ

Рих<кова

економlки та органlзацtl високих
технологiй .Щержавноi установи <Iнститут
економlки та п огноз вання НАН У аlни)
в.о. голови Голосiiвськоi раЙонноi в MicTi Киевr

Юлiя Олександрiвна

полiтики,

Садовой
Сергiй Миколайович

28.

гоJlови Святошинськоi районноi

Кисвi державноТ адмiнiстрацii.

I

2,7.

Кисвi

при
розвитку
виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськiй мiськiй державнiй алмiнiстрачii)
перtпий заступник голови Гроiчtадськоi ради при

Павленко
Анатолiй Микитови.t

22

в MicTi

державноi адмiнiстрацiТ,

член Ради регiона,rьного розвитку

I

I

при

виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради
ацll
Киiвськiй мiськiй д жавнlи адмlн1

4

29,
I

директор !епартапленту мiстобудування та
архiтекц,ри виконав!lого органу Ки'rвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi

Свистl,нов
Олександр Вiкторович

I

адмiнiстрацii),

член Ради регiонального розвитку

виконавчому органi Киiвськоi мiськоi ради
(Киiвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)
директор !,епартаменту соцiальноi полiтики
виконавчого органу КиТвськоi мiськоi ради

Свiтлий
Руслан Валентинович

з0.

зl.

(Киiвськоi MicbKoi дерlкавноi адмiнiстрацii)

голова ПодiльськоТ районноi

Смирнов
BiKTop Володимирович

державноi адплiнiстрашii,

Смирнов
Олександр Григорович

_))

CHonKoB

j4,

Танчюра
Валерiй Анатолiйович

35.

Теличко
Ксlстянтин Едуарлович

пriстi

Кисвi

при
розвитку
виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)

начаJIьник Управлiння з питань реклами
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адрriнiстрацii)
в.о. голови .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi

Сергiй Петрович

I

в

член Ради регiонального

I

з2

при

державноi адмiнiстрачii,

член Ради регiонального розвитку

при

виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)
нача".1ьник Слу;кби у справах дiтей та cilr'i
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
заступник нач€Lпьника Управлiння з питань

цивiльного захисту виконавчого
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi

органу
MicbKoi

дер-.rкавноi адr,лiнiстрачii)

з6.

з1.

Фiданян
Олена Григорiвна

I

директор .Щепартаменту освiти i науки
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi

tuticbKoT

державноi алшriнiстрацii)

директор .Ц,епартаменту промисловостi та

Фiоктiстов
Вадим Васильови.i

розвитку пiдприемництва виконавчого органу

I

Киiвськоi мiськоi ради (КиiЪськоi

державноi адмiнiстрацii),

MicbKoi

член Ради регiонального розвитку

,rI Хаустов

Володимир Кирилович

при
виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради
(КиiЪськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)
начковии
секретар
{ержавноi установи
<Iнститчт економiки та прогноз}вання НАН
Украiни>

5

з9.

I

40.

Шамрай
наталiя Василiвна

{ибульщак
Олександр Леонiдович

I

41.

ы*-

Шпильовий
IBaH Федорович

в.о. голови Оболонськоi районноТ в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрачii,
член Ради регiонального розвитку при
виконавчому органi Киiвськоi мiськоi ради
(Киiвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)
(I_|eHTpy) надання
директор Щепартаменту
адмiнiстративних посJryг виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii)
в.о. директора
.Щепартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi п,tiськоТ державноi
алмiнiстрачii)

Щодаток 2
до ПротоколуNэ 1
засiдання Керiвного KoMiTery з
розробки проекту Стратегii розвитку
MicTa Киева до 20З5 року i ГLпану
заходiв з 11 реалiзацii
вiд 22 листопада 2019 року

НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI ЕКСПЕРТНИХ ГРУП

роБочоi групи

розроБки про€кту стрАтЕгIi розвитку
MIсTA ки€вАдо 2035 року
з

Експертна група I (ПРОМИСЛОВIСТЬ ТА РОЗВИТОК ШДПРИеI\4НИЦТВА.
РИНОК IРАII. IНВЕСТИIЛi. АДМIНIСТРАТИВНI ПОСЛУГИ)
Експертна ..група II <РОЗБУДОВА
ПУБЛIЧНИИ ПРОСТIР)

MICTA I ЗЕМЕЛЬНI ВIД{ОСИНИ.

Експертна група III (ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО.
ЕКОПОЛIТИКА ТА ОХОРОНА ДОВКIЛJUI. БЕЗПЕКА ТА rЦ4ВIЛЬFIИIZ

зАхИСТ)

Експертпа група IV (ТРАНСПОРТ ТА MICЬKA МОБIJЪНIСТЬ)
Експертна група V rcОtЦАЛЬНА ПIДТРИМКА ТА ДОПОМОГА. ОХОРОНА

здоров,я тА здоровI,Й спосIБ життя. OCBITA.)
Експертна група

туризм.>

YI

Експертн а група YII

<КУЛЬТУРА. IСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДiДИНА.

<IнФормАrцlТtо-комунIкдцIаil тЕхнологIi.

Експертна група \4II <УПРАВЛIННЯ MICTOM.)

€*-r

>

.Щодаток З

до Протоколу Nч 1
засiдання Керiвного KoMiTery з розробки
про€кту Стратегii розвитку MicTa Киева до 20З5
року i ГLпану заходiв з iT реалiзацii
вiд 22 листопада 2019 року

OcHoBHi напрями смарт-спецiалiзаrцi[ MicTa Киева

ЛЪ з/п

Напрями смарт-спецiалiзацiТ / Види
економiчноТ дiяльностi
(за КВЕ! 2010)

l

1

1.

Обrрунтування
Коефiцiснти
спецiалiзацii

Пiдтримуючi фактори

2

з

Опис можливого напряму
смарт-спецiалiзацiТ
4

Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологi[

квЕд

62
Комп'ютерне прогрzlмування,
консультувtшня та пов'язана з ними
дiяльнiсть

квЕд

б1.2

fliяльнiсть у сферi безпроводового
електрозв'язку

квЕд

61.з

LQ empl - 2,1
LQ tum sегчiсеs

-

1,91

LQ empl - 3,39

LQ_turn_services - 2,60

fliяльнiсть у сферi супутникового

LQ empl - 3,50

електрозв'язку

LQ_turn_services - 2,6

квЕд

LQ empl -2,3

бз.1

Оброблення даних, розмiщення
iнформацii на веб-вузлах i пов'язана з
ними дiяльнiсть; веб-портали

LQ_tum_services -2,06

- наявнiсть провiдних - методи прогнозування на
наукових та ocBiTHix установ;
ocHoBi ана-iliзу великих даних;
- наявнiсть розвинугоi IT- - використання мехатронiки та

екосистеми;

- постiйно

зростаюча

кiлькiсть стартапiв;
- наявнiсть
висококвмiфiкованих кадрiв;

-

в

включенiсть
глобальнi
ланцюжки доданоi BapTocTi:
iнновацiйний
потенцiал за BciMa видами
iнновацiй: продукт, процес,
маркетинговi та органiзачiйнi:
- значний
науковий
потенцiал;

- значний

робототехнiки для пiдвищення
якостi життя;
- обробка, розпiзнавання та
аналiз образiв та
мультимедiйних дtших;
- системикiбербезпеки;
- системи управлiння бiзнеспроцесами;

- розробки д'tя

смарт-

будинкiв;

- розробки для смарт MicT, в
т.ч. для транспортного та
ком}ъ zlльного господарства;

- електроннi послуги

д'Iя
системи охорони здоров'я;
- системи мя допомоги
особам з особливими потребами
та особам похилого BiKy;

ЛЪ з/п

1

Напрями смарт-сп_ецiалiзацii./ Види
економlчно1 дlяльностl
(за КВЕД 2010)

квЕд

l
26.1

Виробництво елекгронЕих
компонентiв

квЕд

Обrрунтування

Коефiцiснти
спецiалiзацii

Пiдтримуrочi фактори

2

J

LQ empl - 2,28
LQ tum - 1,63
LQ_N_entr

-

LQ empl - 2,8
LQ tum - 1,7

квЕд

26.5

LQ empl - 0,55
LQ tum - 0,48

квЕд

72.1

LQ empl

Виробництво iHcTpylteHTiB i
обладнання для вимiрювання,
дослiдження та навiгацii
Дослiдження й експеримента,rьнi
розробки у сферi приролничих i
технiчних HaJK

Фармацевтика
квЕд 21.2

LQ_N_entr

-

-

1,54

2.

Виробництво фармацевтичних
препаратiв i матерiалiв

квЕд

26.6
Виробництво радiологiчного,
електромедичного й
електротерапевтичного устатковання

LQ empl - 1,83
LQ tum -1,32

LQ_N_entr - 1,7
LQ_export -3,5

LQ empl - 2,05
LQ turn - 1,61
LQ_N_entr- 3,0

-

- iнновацiйнi

- створення програм

3,7

LQ_tum_services

4

мобiльнi додатки та iгри;
використання IT технологiй у
фiнансовому ceKTopi та безпечi:
технологii
взаемодiI людина-технологiя;

2,7

26.2
Виробництво комп'ютерiв i
периферiйного устаткувzlння

Опис можливого напряму
смарт-спецiалiзацiТ

з

модуlrями SaaS

-

1,26

-

м.

КиiЪ с

флагманом
вiтчизняноТ фармацевтичноi
промисловостi;
iнновацiйний
потенцiал за BciMa видами
iнновацiй: продукт, процес,
маркетинговi та органiзачiйнi;
- впровадження нових
технологiй, як вiтчизняних, так
закордонних, активна
спiвпраця
науковими та
освiтнiми установами, а також
iншими партнерами в УкраiЪi
та закордоном;

- значний

i

з

- розвиток

персоналlзовано1

медицини;

- розроблення

та

впровадження iнновацiйних

технологiй

з

виробництва
лiкарських препаратiв;
- розроблення
та
впровадження технологiй
виробничтва бiоподiбних
препаратiв (бiосимiлярiв);
- розроблення
та
впровадження виробництва

медич}tих препаратiв

з

використанням лiпосомальних
технологiй;

Nр з/п

Напрями смарт-спецiалiзацii / Види
економiчноi дiяльностi
(за КВЕ! 2010)

1

1

квЕд

72.1

.Щослiдження й експериментальнi

Обгрунтування

Коефiчiснти
спецiалiзацij

Пiдrрипrуlочi фактори

2

з

LQ еmрl

-

1,54

LQ_tum_services

розробки у сферi приролничих i
технiчних наук
квЕд 72.1l
Дослiдження й експериментальнi
розробки у сферi бiотехнологiй

квЕд

86.1

,Щiяльнiсть лiкарняних закладiв

квЕд

86.2

Медична та стоматологiчна практика

-

1,26

59.1

Виробництво KiHo- та вiдеофiльмiв,
телевiзiйних програм

квЕд

60.2

.Щiяльнiсть у сферi телевiзiйного
мовлення

експортний потенцiа,т;
позитивна тенденцiя змirtлt
загальноi кiлькостi зайнятих;
значна кiлькiсть зайнятих
(крити.пrа маса 1,6О%);
позитивнi тенденцii щодо
змiни обсягiв надilних послуг;
- наявнiсть ocBiTHix та
наукових установ

-

LQ empl - 0,бl

LQ_tum_services

LQ empl

-

1,68

LQ_tum_services

-

0,67

-

1,46

3.Креативнi iндустрii
квЕд

- стабiльне зростаfiня попиту
у cBiTi та YKpaiHi, високий

LQ empl - 3,05

LQ_tum_services - 2,36

LQ empl - 2,22

LQ_tum_services - 2,14

-

наявнiсть HayKoBo-ocBiTHix

установ;

-

розвинена виробнича база
(наявнiсть великих компанiй з
кiновиробництва,
зосередження значноi
провiдних
видавництв);
- державнестимулювання:
динамiчний розвиток
та
висококвалiфiкованоi робочоi
сили у IT галузi, що сприяс
креативноi
економiки;
наявнiсть креативних хабiвi
активна расть у програмi
<Креативна европа>;

кiлькостi

стартапiв
кввд

71.1

LQ empl

-

1,44

liяльнiсть у сферах архiтектури та
iнжинiрингу, надання послуг
технiчного консультування

LQ_tum_services

кввд

LQ empl - 2,618

7з.1
Рекламна дiяльнiсть

-

1,50

LQ_tum_seгvices -2,35

розвитку
-

Опис можливого напряму
смарт-спецiалiзацii
4

- розроблення
впровадження

та
препаратiв
iмунобiологiчного профiлю, в
препаратiв
плазми
донорськоi KpoBi людини;

т.ч.

з

- розроблення

лiкарських
препаратiв NIя лiкування
найбiльш поширених у cBiTi
хвороб

- розроблення

технологiй
що

вiдеозйомки об'сктiв,
швидко р}хаються;

- розроблення
та
впровадження технологiй
збереження культурного
надбання;

- розроблення

HoBiTHix

текстильних матерiалiв для

сфери дизайну та моди;
- створення
культурноocBiTHix хабiв та платформ
(фестива:li, тижнi моди,
мистецтва тощо);
розвиток iнфраструктури лля
ryристичноii дiяльностi

-

Л! з/п

Напрями смарт-спецiалiзацiТ / Види
економiчноi дiяльностi
(за КВЕ! 2010)

коефiцiснти
спецiалiзацii

90

.Щiяльнiсть у сферi творчостi,
мистецтва та розваг

квЕд 9l
Функцiювання бiблiотек, apxiBiB,
музеТв та iнших закладiв культури

Пiдтримуючi фактори

2

1

1

квЕд

Обrрунтування

LQ empl- 1,873
LQ tum services

LQ tum

services

4

)

-

-

1,89

-

2,32

використfiння

технологiй, в

HoBlTHlx
т.ч.

- зосередження
великоi кiлькостi

досить
закладiв

iнформацiйних;

культури;

-

наявнiсть ква,riфiкованих

кадрiв;

-

розвиненаiнфраструкryра;

- iнвестицiйнаакгивнiсть;
- наявнiсть вiдомих
мистецьких заходiв
- наявнiсть унiкальних
колекцiй та фонлiв.
культурн их цiнностей тоrцоi
- TicHa взасмодiя з науковими
та освiтнiми устaшовами, в т.ч.
закордонними;
гнучкiсть
здатнiсть
швидко реагувати на змiни;

-

та

- створення

мiжнародного туризму.
LQ_empl - коефiцiснт спечiалiзацi'i за кiлькiстю зайнятих
LQ_tum - коефiцiент слецiалiзацii за обсягом реалiзованоi продукцii
LQ_turn_services - коефiцiснт спецiалiзацiТ за обсягом реалiзованих послуг
LQ_N_entr - коефiцiснт спецiалiзацiI за кiлькiстю пiдприемств
LQ_expon - коефiцiснт спецiалiзацii за обсягом експорту ToBapiB

Опис можливого напряму
смарт-спецiалiзацii

об'сктiв

