
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12.06.2019 р. N 1066

Київ

Про утворення Керівного комітету з розробки проекту Стратегії
розвитку міста Києва до 2035 року і Плану заходів з її реалізації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Київської міської державної адміністрації

 від 21 листопада 2019 року N 2000,
від 23 грудня 2019 року N 2233,

від 16 січня 2020 року N 43,
від 16 червня 2020 року N 861,

від 17 вересня 2020 року N 1450
(У заголовку та тексті розпорядження слова та цифри "на 2021 - 2023 роки" виключено згідно з розпорядженням Київської міської 
державної адміністрації від 23 грудня 2019 року N 2233)

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", 
частини третьої статті 10 Закону України "Про засади державної регіональної політики", постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 932 "Про затвердження Порядку розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів", рішення Київської міської 
ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", 
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 31 березня 2016 року N 79 "Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації", 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за N 632/28762, протоколу засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку від 23 
листопада 2017 року N 41/103, з метою забезпечення розроблення проекту Стратегії розвитку міста Києва 
до 2035 року і Плану заходів з її реалізації:

1. Утворити Керівний комітет з розробки проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року і Плану 
заходів з її реалізації та затвердити його персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Керівний комітет з розробки проекту Стратегії розвитку міста Києва до 
2035 року і Плану заходів з її реалізації, що додається.

3. Визначити Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) і комунальну науково-дослідну установу "Науково-дослідний інститут 
соціально-економічного розвитку міста" відповідальними за розроблення проекту Стратегії розвитку міста 
Києва до 2035 року і Плану заходів з її реалізації.

4. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

04 травня 2018 року N 749 "Про робочу групу з відбору проектів розвитку для формування Плану заходів 
на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
20 липня 2018 року N 1287 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 травня 2018 року N 749 "Про робочу групу з відбору 
проектів розвитку для формування проекту Плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року";



розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
14 серпня 2018 року N 1481 "Про зміни до персонального складу робочої групи з відбору проектів розвитку
для формування Плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 
року";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
18 вересня 2018 року N 1703 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 травня 2018 року N 749 "Про робочу групу з відбору 
проектів розвитку для формування Плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської 
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 
Голова В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

12 червня 2019 року N 1066

Персональний склад Керівного комітету з розробки проекту
Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року і Плану заходів з її

реалізації
Кличко
Віталій Володимирович

Київський міський голова, голова Керівного комітету

Поворозник
Микола Юрійович

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, перший заступник голови
Керівного комітету

Прокопів
Володимир Володимирович

заступник міського голови - секретар Київської міської ради, заступник голови Керівного 
комітету (за згодою)

Мельник
Наталія Олегівна

директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), секретар Керівного комітету

Бондаренко
Володимир Дмитрович

депутат Київської міської ради, голова депутатської фракції "Всеукраїнське об'єднання 
"Батьківщина" (за згодою)

Гусовський
Сергій Михайлович

депутат Київської міської ради, голова депутатської групи "Київська команда" (за згодою)

Густєлєв
Олександр Олександрович

заступник голови Київської міської державної адміністрації

Манойленко
Наталія Вікторівна

депутат Київської міської ради, голова депутатської фракції "Об'єднання "Самопоміч" (за 
згодою)

Мондриївський
Валентин Миколайович

заступник голови Київської міської державної адміністрації

Непоп
Вячеслав Іванович

заступник голови Київської міської державної адміністрації

Омельченко
Олександр Олександрович

депутат Київської міської ради, голова депутатської фракції "Єдність" (за згодою)

Пантелеєв
Петро Олександрович

заступник голови Київської міської державної адміністрації

Петренко
Ігор Миколайович

директор комунальної науково-дослідної установи "Науково-дослідний інститут соціально-
економічного розвитку міста"

Сиротюк
Юрій Миколайович

депутат Київської міської ради, голова депутатської фракції "Всеукраїнське об'єднання 
"Свобода" (за згодою)

Странніков
Андрій Миколайович

депутат Київської міської ради, голова депутатської фракції "Солідарність" (за згодою)

Харченко
Олександр Володимирович

заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних 
повноважень

Хонда
Марина Петрівна

заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних 
повноважень

 
Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник



(персональний склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Київської міської державної адміністрації від 21.11.2019 р. N 2000,

від 23.12.2019 р. N 2233,
від 16.06.2020 р. N 861,

від 17.09.2020 р. N 1450)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

12 червня 2019 року N 1066

Положення
про Керівний комітет з розробки проекту Стратегії розвитку міста

Києва до 2035 року і Плану заходів з її реалізації
(У назві та тексті Положення слова та цифри "на 2021 - 2023 роки" виключено згідно з розпорядженням Київської міської державної 
адміністрації від 23 грудня 2019 року N 2233)

1. Керівний комітет з розробки проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року і Плану заходів з її 
реалізації (далі - Керівний комітет) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при виконавчому 
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2. У своїй діяльності Керівний комітет керується Конституцією і законами України, постановами 
Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Київської 
міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Керівного комітету є:
управління процесом стратегічного планування, зокрема щодо визначення основних етапів підготовки 

проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року (далі - Стратегія) і Плану заходів з реалізації Стратегії 
розвитку міста Києва до 2035 року (далі - План заходів);

визначення пріоритетів, стратегічних та оперативних цілей, завдань і механізмів реалізацій Стратегії, 
зокрема на засадах смарт-спеціалізації;

розгляд, обговорення і погодження проєкту Стратегії, поданого робочою групою з розробки проєкту 
Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року, утвореною в установленому порядку (далі - робоча група);

(абзац четвертий пункту 3 у редакції розпорядження
 Київської міської державної адміністрації від 16.01.2020 р. N 43)

прийняття рішень щодо включення або невключення проєктів розвитку до проєкту Плану заходів за 
пропозиціями експертних груп з відбору технічних завдань на проєкти регіонального розвитку, утворених в 
установленому порядку;

(абзац п'ятий пункту 3 у редакції розпорядження
 Київської міської державної адміністрації від 16.01.2020 р. N 43)

виконання інших завдань, передбачених розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

4. Керівний комітет має право:
одержувати в установленому порядку інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань;
запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, 

представників бізнесу, науки і громади тощо;
організовувати та проводити конференції, засідання за круглим столом, наради, дискусії з питань, 

віднесених до його компетенції;
утворювати експертні групи з відбору технічних завдань на проекти регіонального розвитку, 

моніторингову групу з проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії і Плану 
заходів;

готувати в установленому порядку на розгляд Київської міської ради пропозиції з питань, віднесених до 



його компетенції.
5. Персональний склад Керівного комітету затверджується розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
6. Керівний комітет утворюється у складі голови, першого заступника голови, заступника голови, 

секретаря та членів Керівного комітету, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.
6.1. Голова Керівного комітету здійснює загальне керівництво діяльністю Керівного комітету, визначає 

порядок його роботи та головує на засіданнях.
6.2. У разі відсутності голови Керівного комітету його функції виконує перший заступник голови 

Керівного комітету, а у разі його відсутності заступник голови Керівного комітету.
6.3. Секретар Керівного комітету:
скликає за дорученням голови, першого заступника голови або заступника голови Керівного комітету 

засідання;
забезпечує ведення протоколів засідання Керівного комітету;
забезпечує організацію діяльності Керівного комітету, підготовку порядку денного та матеріалів до його 

засідань з урахуванням пропозицій членів Керівного комітету;
здійснює моніторинг стану реалізації рішень Керівного комітету, регулярно інформує голову Керівного 

комітету та інших членів Керівного комітету з цих питань;
виконує в межах компетенції доручення голови, першого заступника голови та заступника голови 

Керівного комітету.
6.4. Члени Керівного комітету мають право в ініціативному порядку брати участь у всіх публічних 

обговореннях питань, пов'язаних з розробкою проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року і Плану 
заходів з її реалізації.

7. Організаційною формою роботи Керівного комітету є засідання, які скликаються головою Керівного 
комітету або за його дорученням першим заступником голови Керівного комітету в міру потреби.

Засідання Керівного комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як половина 
його членів.

Рішення Керівного комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні та оформляються 
протоколом, який підписує голова Керівного комітету (в разі його відсутності - головуючий на засіданні 
Керівного комітету) і який надсилається усім членам Керівного комітету, заінтересованим органам, 
підприємствам, установам, організаціям, іншим особам.

Член Керівного комітету, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій 
формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Керівного комітету 

здійснює Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

 
Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник
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