
 
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16.01.2020 р. N 43 

Київ 

Про робочу групу з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

розпорядженнями Київської міської державної адміністрації 

від 6 липня 2020 року N 971, 

від 28 липня 2020 року N 1097, 

від 3 березня 2021 року N 444 

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, з метою забезпечення розроблення 

проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року: 

1. Утворити робочу групу з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 

2035 року та затвердити її персональний склад, що додається. 

2. Затвердити Положення про робочу групу з розробки проєкту Стратегії розвитку 

міста Києва до 2035 року, що додається. 

3. Робочій групі, утвореній згідно з пунктом 1 цього розпорядження, забезпечити 

розробку проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та подати його на 

розгляд, обговорення і погодження Керівному комітету з розробки проєкту Стратегії 

розвитку міста Києва до 2035 року та Плану заходів з її реалізації, утвореному 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 12 червня 2019 року N 1066, до 01 жовтня 2021 року. 

4. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації): 

4.1. В установленому законодавством порядку визначити розробника проєкту 

Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року; 



4.2. Забезпечити координацію діяльності робочої групи, утвореної згідно з пунктом 

1 цього розпорядження; 

4.3. В установленому порядку підготувати проєкт рішення Київської міської ради 

"Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року". 

5. Унести до Положення про Керівний комітет з розробки проєкту Стратегії 

розвитку міста Києва до 2035 року і Плану заходів з її реалізації, затвердженого 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 12 червня 2019 року N 1066, такі зміни: 

абзаци четвертий та п'ятий пункту 3 Положення викласти в такій редакції: 

"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); 

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;". 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю. 

  

Голова В. Кличко 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

16 січня 2020 року N 43 

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

від 03 березня 2021 року N 444) 

Персональний склад робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 

2035 року 

Президія: 

Поворозник 

Микола Юрійович 

перший заступник голови Київської міської державної 

адміністрації, голова робочої групи 

Мельник 

Наталія Олегівна 

директор Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), перший заступник 

голови робочої групи 

Петренко 

Ігор Миколайович 

директор комунальної науково-дослідної установи 

"Науково-дослідний інститут соціально-економічного 

розвитку міста", заступник голови робочої групи 

Мохонько 

Вікторія Олександрівна 

начальник управління координації регіональної 

економічної політики та стратегічного розвитку 

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), секретар робочої групи 

Анжияк 

Сергій Михайлович 

перший заступник директора Департаменту - начальник 

управління культури та мистецтв Департаменту культури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), керівник експертної 

групи VI 

Баган 

Анатолій 

Олександрович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління промисловості, підприємництва та 

регуляторної політики Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

керівник експертної групи I 

Богун 

Олександр 

Володимирович 

заступник директора Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), заступник керівника експертної групи VIII 

Дворніков 

Віктор Металович 

перший заступник директора Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), керівник 

експертної групи II 

Жилик 

Лариса Дмитрівна 

виконувач обов'язків заступника директора 

Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 



міської державної адміністрації), заступник керівника 

експертної групи II 

Корольова 

Олена Іванівна 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління фінансового забезпечення, бухгалтерського 

обліку та звітності Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), заступник керівника 

експертної групи V 

Куцопал 

Дмитро Валерійович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління економіки Департаменту охорони здоров'я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), заступник керівника 

експертної групи V 

Лелюк 

Роман Валерійович 

директор Департаменту суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), заступник керівника 

експертної групи VI 

Осьмак 

Віталій Вікторович 

заступник директора Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), 

заступник керівника експертної групи IV 

Пастухов 

Іван Анатолійович 

перший заступник директора Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), керівник експертної групи III 

Пасько 

Ілля Миколайович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління капітальних видатків Департаменту освіти і 

науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), заступник 

керівника експертної групи V 

Плотніков 

Юрій Анатолійович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління моніторингу Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), 

керівник експертної групи VIII 

Путій 

Володимир 

Миколайович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління забезпечення координації районних в місті 

Києві державних адміністрацій Департаменту з питань 

реєстрації виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), заступник 

керівника експертної групи I 

Радова 

Марина Сергіївна 

начальник Управління туризму та промоцій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), заступник керівника експертної 

групи VI 



Репік 

Володимир Михайлович 

директор Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), заступник керівника експертної групи VIII 

Ріяко 

Любов Миколаївна 

заступник директора Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), керівник експертної 

групи V 

Савченко 

Олександр Олегович 

заступник начальника Управління - начальник відділу 

природокористування та контролю Управління екології та 

природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), 

заступник керівника експертної групи III 

Самойленко 

Тамара Анатоліївна 

начальник відділу захисту інформації Департаменту 

інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), керівник експертної групи VII 

Світличний 

Олег Петрович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління з питань інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності Департаменту 

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

заступник керівника експертної групи I 

Ткаченко 

Тимур Фіруддінович 

виконувач обов'язків директора Департаменту міського 

благоустрою виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), заступник 

керівника експертної групи II 

Ткачук 

Роман Станіславович 

директор Департаменту муніципальної безпеки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), заступник керівника 

експертної групи III 

Черненко 

Ірина Іванівна 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління охорони об'єктів культурної спадщини та 

історичного середовища Департаменту охорони 

культурної спадщини виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

заступник керівника експертної групи VI 

Шамрай 

Наталія Василівна 

директор Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

заступник керівника експертної групи I 

Шпильовий 

Іван Федорович 

перший заступник директора Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації, керівник 

експертної групи IV 

Яструбенко 

Олександр Васильович 

перший заступник директора Департаменту - начальник 

управління інженерно-транспортної інфраструктури міста 



Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), заступник керівника експертної 

групи II 

 

 

Члени Робочої групи: 

Експертна група I. Промисловість та розвиток підприємництва. Ринок праці. Інвестиції. 

Адміністративні послуги 

Баган 

Анатолій 

Олександрович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління промисловості, підприємництва та 

регуляторної політики Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

керівник експертної групи I 

Путій 

Володимир 

Миколайович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління забезпечення координації районних в місті 

Києві державних адміністрацій Департаменту з питань 

реєстрації виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), заступник 

керівника експертної групи I 

Світличний 

Олег Петрович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління з питань інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності Департаменту 

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

заступник керівника експертної групи I 

Шамрай 

Наталія Василівна 

директор Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

заступник керівника експертної групи I 

Новотарська 

Світлана Валентинівна 

заступник завідувача науково-дослідного відділу 

розвитку сервісної діяльності органів міської влади 

комунальної науково-дослідної установи "Науково-

дослідний інститут соціально-економічного розвитку 

міста", секретар експертної групи I 

Антонюк 

Андрій Сергійович 

голова Ради об'єднання організацій роботодавців 

"Федерації роботодавців міста Києва" (за згодою) 

Артеменко 

Сергій Вікторович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Ахметов 

Рустем Сафіуллович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Берданова 

Ольга Володимирівна 

головний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу розвитку сервісної діяльності органів міської 

влади комунальної науково-дослідної установи "Науково-



дослідний інститут соціально-економічного розвитку 

міста" 

Березіна 

Світлана Борисівна 

директор Україно-Китайського інноваційного центру 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор економічних наук (за згодою) 

Биковець 

Вячеслав Михайлович 

перший віце-президент, генеральний директор Спілки 

підприємців малих, середніх і приватизованих 

підприємств України (за згодою) 

Близнюк 

Вікторія Валеріївна 

завідувач відділу соціально-економічних проблем праці 

Державної установи "Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" (за згодою) 

Бровченко 

Костянтин Михайлович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Бухтіарова 

Тетяна Анатоліївна 

директор державної установи "Інститут фармакології та 

токсикології НАМН України", член-кореспондент НАМН 

України, доктор медичних наук (за згодою) 

Вітренко 

Андрій Олександрович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Єгоров 

Ігор Юрійович 

завідувач відділу інноваційної політики, економіки та 

організації високих технологій Державної установи 

"Інститут економіки та прогнозування НАН України", 

член-кореспондент НАН України, доктор економічних 

наук (за згодою) 

Замишляк 

Оксана Жоресівна 

заступник начальника управління промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики - начальник 

відділу промисловості Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Зімін 

Сергій Георгійович 

віце-президент Українського союзу промисловців і 

підприємців (за згодою) 

Козак 

Тарас Мирославович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Косяченко 

Костянтин Леонідович 

заслужений працівник фармації України, завідувач 

кафедри організації та економіки фармації Національного 

медичного університету ім. О. О. Богомольця, доктор 

фармацевтичних наук, професор (за згодою) 

Крючкова 

Тамара Миколаївна 

директор Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ЛАЙНОС КО. ЛТД" (за згодою) 

Кузнецова 

Світлана Анатоліївна 

проректор з навчально-методичної роботи Державного 

вищого навчального закладу "Університет банківської 

справи", доктор економічних наук, професор, академік 

Академії економічних наук України (за згодою) 

Кузор 

Віталій Віталійович 

виконувач обов'язків генерального директора 

комунального підприємства "Фармація" виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (за згодою) 



Кузьменко 

Євген Андрійович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Липський 

Олександр Вікторович 

керівник Агентства "Lipsky Marketing Group" (за згодою) 

Лобуренко 

Наталія Олександрівна 

заступник начальника управління промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Луб'янко 

Вадим Анатолійович 

директор Державного підприємства Київський завод 

"Імпульс" (за згодою) 

Майстренко 

Віталій Степанович 

віце-президент Київської торгово-промислової палати (за 

згодою) 

Мельник 

Надія Миколаївна 

заступник начальника Головного управління статистики у 

м. Києві (за згодою) 

Наховижний 

Вадим Володимирович 

аналітик комп'ютерних систем публічного акціонерного 

товариства науково-виробничого центру "Борщагівський 

хіміко-фармацевтичний завод" (за згодою) 

Нефьодов 

Максим Євгенович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Новіков 

Сергій Володимирович 

начальник комерційного департаменту приватного 

акціонерного товариства "Індар" (за згодою) 

Осадчий 

Олександр 

Володимирович 

голова Ради директорів підприємств, установ та 

організацій м. Києва, генеральний директор Державного 

підприємства "Виробниче об'єднання "Київприлад" (за 

згодою) 

Пашина 

Лілія Василівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Познякова 

Яна Юріївна 

молодший менеджер з питань стратегічного розвитку 

"Харчова промисловість" Американської торговельної 

палати в Україні (за згодою) 

Рудя 

Микола Петрович 

начальник відділу взаємодії з членами палати, 

підприємствами, організаціями Київської торгово-

промислової палати (за згодою) 

Салата 

Юрій Олексійович 

директор комунального підприємства "Київський міський 

бізнес-центр" виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Соя 

Віталій Васильович 

начальник управління праці, зайнятості та здійснення 

нагляду за додержанням вимог законодавства під час 

призначення (перерахунку) та виплати пенсій 

Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Стельмах 

Юлія Валеріївна 

керівник напрямку "Харчова промисловість" 

Американської торговельної палати в Україні (за згодою) 



Ткач 

Наталія Олександрівна 

заступник директора Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Фарафонтова 

Лариса Віталіївна 

начальник відділу статистики та прогнозування 

Київського міського центру зайнятості (за згодою) 

Хаустов 

Володимир Кирилович 

вчений секретар Державної установи "Інститут економіки 

та прогнозування НАН України", кандидат технічних наук 

(за згодою) 

Шульга 

Андрій Олексійович 

голова Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Інформаційно-юридична служба "Альфа" (за згодою) 

Яловий 

Володимир Борисович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Яременко 

Всеволод Едуардович 

голова Ради директорів підприємств, установ та 

організацій м. Києва Дніпровського району - директор 

Державного підприємства "Науково-дослідний інститут 

"Еластик" (за згодою) 

 

 

Експертна група II. Розбудова міста і земельні відносини. Публічний простір 

Дворніков 

Віктор Металович 

перший заступник директора Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), керівник 

експертної групи II 

Жилик 

Лариса Дмитрівна 

виконувач обов'язків заступника директора 

Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), заступник керівника 

експертної групи II 

Ткаченко 

Тимур Фіруддінович 

виконувач обов'язків директора Департаменту міського 

благоустрою виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), заступник 

керівника експертної групи II 

Яструбенко 

Олександр Васильович 

перший заступник директора Департаменту - начальник 

управління інженерно-транспортної інфраструктури міста 

Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), заступник керівника 

експертної групи II 

Гільдебрандт 

Тетяна Вільгельмівна 

старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління містом комунальної науково-дослідної 

установи "Науково-дослідний інститут соціально-

економічного розвитку міста", секретар експертної групи 

II 

Богуславець 

Тетяна Юріївна 

заступник начальника Управління - начальник відділу 

оформлення дозвільної документації Управління з питань 



реклами виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Бородіна 

Олена Миколаївна 

завідувач відділу економіки і політики аграрних 

перетворень Державної установи "Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" (за згодою) 

Височина 

Любов Веніаминівна 

член наглядової ради Всеукраїнської громадської 

організації "Всеукраїнська рекламна коаліція" (за згодою) 

Гричина 

Наталія Анатоліївна 

виконувач обов'язків генерального директора 

комунального підприємства виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

"Київський центр розвитку міського середовища" 

Данилович 

Сергій Михайлович 

заступник директора комунального підприємства з 

питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-

УКБ" виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Долинський 

Ігор Миколайович 

директор комунального підприємства "Київський інститут 

земельних відносин" 

Євдокименко 

Андрій Володимирович 

начальник управління контролю за будівництвом 

Департаменту з питань державного архітектурно-

будівельного контролю міста Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Зінченко 

Олеся Іванівна 

завідувач сектора автоматизації документообігу науково-

дослідного відділу інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління містом комунальної науково-

дослідної установи "Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста" 

Кирій 

Сергій Анатолійович 

голова правління громадської спілки "Асоціація 

операторів транзитної реклами України" (за згодою) 

Коваленко 

Олексій Лелевич 

національний експерт Ради Європи, голова громадської 

організації "Форум розвитку громадянського суспільства" 

(за згодою) 

Конопелько 

Микола Володимирович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Кравець 

Володимир Андрійович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Липівська 

Світлана Олексіївна 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління ландшафтної архітектури, комплексного 

благоустрою Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Мазур 

Наталя Вікторівна 

виконувач обов'язків директора комунального 

підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної 

медицини" виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 



Маленко 

Григорій Сергійович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Марищен 

Сергій Сергійович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління з питань розгляду документації у сфері 

благоустрою Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Міщенко 

Олександр Григорович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Невельчук 

Олег Борисович 

голова асоціації "Індустріальний комітет зовнішньої 

реклами" (за згодою) 

Опадчий 

Ігор Михайлович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Поліщук 

Оксана Миколаївна 

голова громадської спілки "Асоціація операторів 

зовнішньої реклами України" (за згодою) 

Присяжнюк 

Василь Федорович 

перший заступник начальника - головний архітектор 

Комунальної організації "Інститут Генерального плану м. 

Києва" виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Стаднійчук 

Олена Михайлівна 

молодший координатор проєкту "Інтегрований розвиток 

міст в Україні" в Подільському районі міста Києва 

німецького товариства міжнародного співробітництва 

"Deutsche Gesellschaft fur internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" (за згодою) 

Тимощук 

Богдана Анатоліївна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Федоренко 

Юрій Сергійович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Федоренко 

Ярослав Юрійович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Чорній 

Богдан Петрович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Чумак 

Лінда Олександрівна 

заступник директора з фінансово-економічної діяльності 

комунального підприємства "Київська міська лікарня 

ветеринарної медицини" виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

 

Експертна група III. Житлово-комунальне господарство. Екополітика та охорона 

довкілля. Безпека та цивільний захист 

Пастухов 

Іван Анатолійович 

перший заступник директора Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), керівник експертної групи III 

Савченко 

Олександр Олегович 

заступник начальника Управління - начальник відділу 

природокористування та контролю Управління екології та 



природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), 

заступник керівника експертної групи III 

Ткачук 

Роман Станіславович 

директор Департаменту муніципальної безпеки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), заступник керівника 

експертної групи III 

Костецька 

Світлана Миколаївна 

завідувач науково-дослідного відділу реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства 

комунальної науково-дослідної установи "Науково-

дослідний інститут соціально-економічного розвитку 

міста", секретар експертної групи III 

Банас 

Дмитро Миколайович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Богатов 

Костянтин 

Володимирович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Богданов 

Сергій Станіславович 

заступник начальника управління організаційного 

аналітичного забезпечення та оперативного реагування 

Головного управління Національної поліції у м. Києві (за 

згодою) 

Бойко 

Діна Миколаївна 

заступник начальника Управління - начальник відділу 

контролю сфери житлово-комунальних послуг Управління 

(інспекції) самоврядного контролю виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Будаговський 

Роман Євгенович 

начальник відділу перспективного розвитку 

Департаменту технічного розвитку комунального 

підприємства виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

"Київтеплоенерго" 

Гінзула 

Мар'яна Ярославівна 

начальник служби екологічного нагляду на землях 

водного фонду комунального підприємства виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" 

Гультяєв 

Микола Миколайович 

начальник відділу мобілізаційної роботи територіальної 

оборони цивільного захисту Головного управління 

Національної поліції у м. Києві (за згодою) 

Данилович 

Сергій Михайлович 

заступник директора комунального підприємства з 

питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-

УКБ" виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Друкар 

Ганна Микитівна 

заступник начальника управління - начальник відділу 

перспективного розвитку та реформування управління 

розвитку житлово-комунальної інфраструктури 



Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Жилка 

Марина В'ячеславівна 

начальник відділу санітарного очищення та інженерного 

захисту території управління житлово-комунальної 

політики Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

Іващенко 

Тарас Григорович 

завідувач кафедри екологічного аудиту і експертизи 

Державного закладу "Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління" Мінприроди 

України (за згодою) 

Іщенко 

Михайло 

Володимирович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Кириченко 

Катерина 

Володимирівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Коваленко 

Олексій Лелевич 

національний експерт Ради Європи, голова громадської 

організації "Форум розвитку громадянського суспільства" 

(за згодою) 

Ковальчук 

Михайло Миколайович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Криворучко 

Тарас Григорович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Куявський 

Олег Юрійович 

перший заступник директора Департаменту 

муніципальної безпеки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Малихін 

Олександр 

Володимирович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління житлово-комунальної політики Департаменту 

житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Міськова 

Тетяна Василівна 

начальник відділу економіки, планування будівництва та 

звітності управління економіки та фінансів Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Мотуз 

Вадим Валерійович 

заступник генерального директора з нормативно-

правових питань Київського комунального об'єднання 

зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень 

міста "Київзеленбуд" виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Познякова 

Яна Юріївна 

молодший менеджер з питань стратегічного розвитку 

Американської торговельної палати в Україні (за згодою) 



Попенко 

Олег Іванович 

член Громадської ради при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській державній адміністрації) 

(за згодою) 

Редькіна 

Надія Олександрівна 

провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу стратегічного планування соціально-економічного 

розвитку міста комунальної науково-дослідної установи 

"Науково-дослідний інститут соціально-економічного 

розвитку міста" 

Сігал 

Олександр Ісакович 

директор товариства з обмеженою відповідальністю 

"Інститут промислової екології" (за згодою) 

Стельмах 

Юлія Валеріївна 

керівник напрямку "Харчова промисловість" 

Американської торговельної палати в Україні (за згодою) 

Стоволос 

Олег Анатолійович 

заступник начальника управління організації заходів 

цивільного захисту Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, 

полковник служби цивільного захисту (за згодою) 

Сторожук 

Вадим Павлович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Теличко 

Костянтин Едуардович 

заступник начальника управління з питань цивільного 

захисту Департаменту муніципальної безпеки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Терентьєв 

Михайло 

Олександрович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Терещенко 

Юрій Євгенович 

заступник директора з реалізації послуг юридичним 

особам Приватного акціонерного товариства "Акціонерна 

компанія "Київводоканал" (за згодою) 

Тихонов 

Олексій Євгенійович 

радник заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Пантелеєва П. О. з питань запровадження 

інституту ефективного власника житла (за згодою) 

Француз 

Іван Миколайович 

начальник відділу з питань забезпечення правопорядку 

управління з питань взаємодії з правоохоронними 

органами Департаменту муніципальної безпеки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Хрутьба 

Андрій Сергійович 

співзасновник громадської організації "Друге життя" (за 

згодою) 

Шпак 

Ігор Вячеславович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Ящук 

Світлана Миколаївна 

комерційний директор комунального підприємства по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного 

фонду м. Києва "Плесо" виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

 



Експертна група IV. Транспорт та міська мобільність 

Шпильовий 

Іван Федорович 

перший заступник директора Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), 

керівник експертної групи IV 

Осьмак 

Віталій Вікторович 

заступник директора Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), 

заступник керівника експертної групи IV 

Ткаченко 

Оксана Олексіївна 

науковий співробітник науково-дослідного відділу 

стратегічного планування соціально-економічного 

розвитку міста комунальної науково-дослідної установи 

"Науково-дослідний інститут соціально-економічного 

розвитку міста", секретар експертної групи IV 

Вигівський 

Віктор Михайлович 

головний інженер комунального підприємства "Київський 

метрополітен" 

Галайчук 

Ігор Васильович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Даниленко 

Анна Олександрівна 

голова громадської організації "Велодень Київ" (за 

згодою) 

Дорошенко 

Юрій Валерійович 

заступник генерального директора з питань будівництва 

комунальної корпорації "Київавтодор" 

Конопелько 

Микола Володимирович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Кривцова 

Наталія Олексіївна 

перший заступник генерального директора комунального 

підприємства Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) (за 

згодою) 

Маленко 

Григорій Сергійович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Маляревич 

Олесь Вікторович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Никифорук 

Олена Ігорівна 

завідувач відділу розвитку виробничої інфраструктури 

Державної установи "Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" (за згодою) 

Опришко 

Владислав Анатолійович 

перший заступник директора комунального підприємства 

"Київтранспарксервіс" 

Поляков 

Віктор Михайлович 

професор кафедри "Автомобілі" Національного 

транспортного університету, кандидат технічних наук, 

доцент (за згодою) 

Пономаренко 

Сергій Вікторович 

директор Приватного підприємства "АВЕН-ЄЗЕР" (за 

згодою) 

Савтир 

Сергій Володимирович 

начальник Комунальної служби перевезень виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 



Слишик 

Тетяна Федорівна 

заступник директора з питань економіки та міжнародних 

зв'язків комунального підприємства "Центр організації 

дорожнього руху" 

Тімков 

Олексій Миколайович 

доцент кафедри "Автомобілі" Національного 

транспортного університету, кандидат технічних наук, 

доцент (за згодою) 

Третьякова 

Анна Ігорівна 

завідувач науково-дослідного відділу стратегічного 

планування соціально-економічного розвитку міста 

комунальної науково-дослідної установи "Науково-

дослідний інститут соціально-економічного розвитку 

міста" 

Усов 

Костянтин Глібович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Хоматова 

Наталія Миколаївна 

виконувач обов'язків директора комунального 

підприємства "Дирекція будівництва шляхово-

транспортних споруд м. Києва" 

Чорній 

Богдан Петрович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

 

 

Експертна група V. Соціальна підтримка та допомога. Охорона здоров'я та здоровий 

спосіб життя. Освіта 

Ріяко 

Любов Миколаївна 

заступник директора Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), керівник експертної 

групи V 

Корольова 

Олена Іванівна 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління фінансового забезпечення, бухгалтерського 

обліку та звітності Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), заступник керівника 

експертної групи V 

Куцопал 

Дмитро Валерійович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління економіки Департаменту охорони здоров'я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), заступник керівника 

експертної групи V 

Пасько 

Ілля Миколайович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління капітальних видатків Департаменту освіти і 

науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), заступник 

керівника експертної групи V 

Черкашина 

Людмила Борисівна 

провідний науковий співробітник науково-методичного 

відділу впровадження інноваційних проєктів комунальної 

науково-дослідної установи "Науково-дослідний інститут 



соціально-економічного розвитку міста", секретар 

експертної групи V 

Берестовенко 

Юрій Володимирович 

начальник управління капітальних видатків та оренди 

Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Берікашвілі 

Наталія Володимирівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Васильчук 

Вадим Васильович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Видиш 

Володимир 

Миколайович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління спорту Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Говорова 

Олена Іванівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Гонтаренко 

Олена Василівна 

начальник відділу сімейної політики Служби у справах 

дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Гончаров 

Олександр 

Володимирович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Грінюк 

Віктор Ростиславович 

президент Федерації легкої атлетики міста Києва (за 

згодою) 

Груз 

Геннадій Миколайович 

завідувач сектором розвитку спортивної інфраструктури 

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Гуменна 

Ольга Миколаївна 

заступник начальника управління забезпечення 

соціальних державних гарантій, взаємодії з 

громадськими об'єднаннями ветеранів та осіб з 

інвалідністю - начальник відділу забезпечення діяльності 

інтернатних установ Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Данилович 

Сергій Михайлович 

заступник директора комунального підприємства з 

питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-

УКБ" виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Жилик 

Лариса Дмитрівна 

виконувач обов'язків заступника директора 

Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Загуменний 

Дмитро Миколайович 

керівник апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 



Зборомирська 

Галина Анатоліївна 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління лікувально-профілактичної допомоги 

Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Зантарая 

Георгій Малхазович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Зубко 

Юрій Григорович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Іванченко 

Вадим Анатолійович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Коцько 

Ольга Миколаївна 

член Громадської ради при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській державній адміністрації) 

(за згодою) 

Кухаревська 

Олена Володимирівна 

директор товариства з обмеженою відповідальністю 

"Ліко-школа" (за згодою) 

Лінчевський 

Олександр 

Володимирович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Линьов 

Костянтин 

Олександрович 

завідувач науково-дослідної лабораторії 

експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з 

державного управління, доцент (за згодою) 

Маркус 

Інна Володимирівна 

менеджер з питань стратегічного розвитку (Охорона 

здоров'я) Американської торговельної палати в Україні 

(за згодою) 

Маслова 

Наталія Владиславівна 

голова громадської організації "Жіноче крило" (за 

згодою) 

Медведенко 

Станіслав Юрійович 

президент громадської організації "Національна 

Платформа Ю. Спорт" (за згодою) 

Міськова 

Тетяна Василівна 

начальник відділу економіки, планування будівництва та 

звітності управління економіки та фінансів Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Москаленко 

Володимир 

Анатолійович 

начальник відділу закладів вищої освіти, науки, 

прогнозування та аналізу цільових програм управління 

закладів вищої освіти, професійної освіти та 

прогнозування цільових програм Департаменту освіти і 

науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Наумук 

Олексій Петрович 

заступник начальника Служби у справах дітей та сім'ї 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 



Никорак 

Ірина Петрівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Парій 

Валентин Дмитрович 

завідувач кафедри менеджменту охорони здоров'я 

Інституту післядипломної освіти Національного 

медичного університету ім. О. О. Богомольця, доктор 

медичних наук, професор, заслужений лікар України, 

академік Академії наук вищої освіти України (за згодою) 

Петрівська 

Леся Станіславівна 

співзасновник ГО "Всеукраїнська асоціація перекладачів 

жестової мови та людей з інвалідністю" (за згодою) 

Пинзеник 

Олеся Олександрівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Попович 

Володимир Васильович 

голова Київської регіональної організації миротворців (за 

згодою) 

Романюк 

Надія Василівна 

голова правління громадської організації "Родина" (за 

згодою) 

Святюк 

Олена Василівна 

виконавчий директор Благодійної організації "100 

відсотків життя. Київський регіон" (за згодою) 

Скіпальська 

Галина Богданівна 

директор представництва Health Right International 

(Право на здоров'я) в Україні, виконавчий директор 

Міжнародного благодійного фонду "Українська фундація 

громадського здоров'я" (за згодою) 

Старостенко 

Ганна Вікторівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Степанова 

Олена Вікторівна 

старший науковий співробітник відділу державних 

фінансів Державної установи "Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" (за згодою) 

Терентьєв 

Михайло 

Олександрович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Уласик 

Юлія Олександрівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Федунова 

Тетяна Миколаївна 

директор середньої загальноосвітньої школи N 85, 

голова Асоціації керівників шкіл міста Києва (за згодою) 

Хадер Тамуз член правління ГО "Національна Платформа Ю. Спорт" 

(за згодою) 

Шарій 

Володимир Васильович 

директор комунального підприємства з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального призначення 

"Спецжитлофонд" виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

Шовковський 

Олександр 

Володимирович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

 

 



Експертна група VI. Культура. Історико-культурна спадщина. Туризм 

Анжияк 

Сергій Михайлович 

перший заступник директора Департаменту - начальник 

управління культури та мистецтв Департаменту культури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), керівник експертної 

групи VI 

Лелюк 

Роман Валерійович 

директор Департаменту суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), заступник керівника 

експертної групи VI 

Радова 

Марина Сергіївна 

начальник Управління туризму та промоцій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), заступник керівника експертної 

групи VI 

Черненко 

Ірина Іванівна 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління охорони об'єктів культурної спадщини та 

історичного середовища Департаменту охорони 

культурної спадщини виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

заступник керівника експертної групи VI 

Гринчук 

Наталія Михайлівна 

головний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу методів та механізмів регіонального управління 

комунальної науково-дослідної установи "Науково-

дослідний інститут соціально-економічного розвитку 

міста", секретар експертної групи VI 

Балакірєва 

Ольга Миколаївна 

завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій Державної установи 

"Інститут економіки та прогнозування НАН України" (за 

згодою) 

Баландін 

Федір Володимирович 

завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій Державної установи 

"Інститут економіки та прогнозування НАН України" (за 

згодою) 

Боголій 

Любов Петрівна 

заступник начальника управління культури та мистецтв - 

начальник відділу мистецтв та культурно-освітніх 

закладів Департаменту культури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Волошина 

Людмила Дмитрівна 

головний спеціаліст відділу охорони об'єктів культурної 

спадщини управління охорони об'єктів культурної 

спадщини та історичного середовища Департаменту 

охорони культурної спадщини виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Горькова 

Анастасія Олексіївна 

секретар Науково-методичної ради Київського науково-

методичного центру по охороні, реставрації та 



використанню пам'яток історії, культури і заповідних 

територій (за згодою) 

Данилович 

Сергій Михайлович 

заступник директора комунального підприємства з 

питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-

УКБ" виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Дем'яненко 

Заріна Володимирівна 

менеджер з питань стратегічного розвитку (HR, туризм, 

медіа та комунікації) Американської торговельної палати 

в Україні (за згодою) 

Калганов 

Дмитро Олександрович 

начальник відділу організації туристичної діяльності 

Управління туризму та промоцій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Маляревич 

Олесь Вікторович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Марченко 

Олена Львівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Мельничук 

Олександр Сергійович 

заступник директора комунального підприємства 

Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" 

Міськова 

Тетяна Василівна 

начальник відділу економіки, планування будівництва та 

звітності управління економіки та фінансів Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Муха 

Вікторія Вячеславівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Пастухова 

Наталія Юзьківна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Пересунько 

Микола Михайлович 

директор Київського міського центру народної творчості 

та культурологічних досліджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (за згодою) 

Розметова 

Олена Григорівна 

головний спеціаліст відділу організації туристичної 

діяльності Управління туризму та промоцій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Салата 

Олена Олександрівна 

голова громадської організації "Культурна асамблея", 

член Ради Гільдії незалежних театрів (за згодою) 

Склярська 

Наталія Володимирівна 

директор громадської організації "Соціальний капітал" 

(за згодою) 

Співак 

Ольга Болеславівна 

провідний експерт громадської організації "Соціальний 

капітал" (за згодою) 

Трубіцин 

Владислав Сергійович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 



Федорин 

Михайло 

Олександрович 

виконувач обов'язків генерального директора Київського 

науково-методичного центру по охороні, реставрації та 

використанню пам'яток історії, культури і заповідних 

територій (за згодою) 

Фоменко 

Олександр Валерійович 

режисер Київського академічного драматичного Театру 

на Подолі, член Ради Гільдії незалежних театрів 

громадської організації "Культурна асамблея" (за згодою) 

 

 

Експертна група VII. Інформаційно-комунікаційні технології 

Самойленко 

Тамара Анатоліївна 

начальник відділу захисту інформації Департаменту 

інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), керівник експертної групи VII 

Легкоконець 

Ольга Валеріївна 

заступник завідувача науково-дослідного відділу 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління 

містом комунальної науково-дослідної установи 

"Науково-дослідний інститут соціально-економічного 

розвитку міста", секретар експертної групи VII 

Буйницька 

Оксана Петрівна 

завідувач науково-дослідної лабораторії інформатизації 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Київського 

університету імені Бориса Грінченка (за згодою) 

Грига 

Віталій Юрійович 

старший науковий співробітник відділу інноваційної 

політики, економіки та організації високих технологій 

Державної установи "Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" (за згодою) 

Дельбін 

Володимир 

Олександрович 

менеджер з питань стратегічного розвитку 

(Телекомунікації та інформаційні технології) 

Американської торговельної палати в Україні (за згодою) 

Іцкович 

Вікторія Євгенівна 

заступник директора з впровадження та інформаційного 

супроводу IT рішень спеціалізованого комунального 

підприємства "Київтелесервіс" 

Карпенко 

Олександр 

Валентинович 

завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових 

технологій, доктор наук з державного управління, доцент 

Національної академії державного управління при 

Президентові України (за згодою) 

Кириченко 

Катерина 

Володимирівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Коваленко 

Олексій Лелевич 

національний експерт Ради Європи, голова громадської 

організації "Форум розвитку громадянського суспільства" 

(за згодою) 

Конопелько 

Микола Володимирович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Михацька 

Алла Валер'янівна 

декан факультету інформаційних технологій та 

управління Київського університету імені Бориса 



Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (за 

згодою) 

Нефьодов 

Максим Євгенович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Осьмак 

Антон Сергійович 

аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових 

технологій Національної академії державного управління 

при Президентові України (за згодою) 

Пихтін 

Микола Миколайович 

виконувач обов'язків генерального директора 

комунального підприємства "Інформатика" виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Поліщук 

Олег Федорович 

заступник директора з технічних питань спеціалізованого 

комунального підприємства "Київтелесервіс" 

Попов 

Віталій Миколайович 

начальник відділу експлуатації апаратних засобів, мережі 

та лінійних споруд комунального підприємства 

"Інформатика" виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Рябіченко 

Дмитро Володимирович 

перший заступник начальника Департаменту управління 

інформаційними технологіями комунального 

підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний 

центр" 

Чередніченко 

Андрій Леонідович 

головний конструктор з розробки прикладного та 

типового програмного забезпечення науково-дослідного 

відділу інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління містом комунальної науково-дослідної 

установи "Науково-дослідний інститут соціально-

економічного розвитку міста" 

Черніков 

Павло Олександрович 

виконувач обов'язків директора спеціалізованого 

комунального підприємства "Київтелесервіс" виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Тимченко 

Олександр Сергійович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Чмир 

Олена Сергіївна 

завідувач відділу державної наукової установи 

"Український інститут науково-технічної експертизи та 

інформації", доктор економічних наук, професор (за 

згодою) 

Шлапак 

Алла Василівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

 

 

Експертна група VIII. Управління містом 

Плотніков 

Юрій Анатолійович 

заступник директора Департаменту - начальник 

управління моніторингу Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 



ради (Київської міської державної адміністрації), 

керівник експертної групи VIII 

Богун 

Олександр 

Володимирович 

заступник директора Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), заступник керівника експертної групи VIII 

Репік 

Володимир Михайлович 

директор Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), заступник керівника експертної групи VIII 

Блінда 

Любов Володимирівна 

завідувач науково-методичного відділу впровадження 

інноваційних проєктів комунальної науково-дослідної 

установи "Науково-дослідний інститут соціально-

економічного розвитку міста", секретар експертної групи 

VIII 

Адомайтіс 

Марія Валентинівна 

заступник начальника управління міжнародних зв'язків 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Голота 

Тарас Анатолійович 

начальник управління міжнародних зв'язків апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Губська 

Леся Вікторівна 

заступник начальника фінансово-аналітичного відділу 

фінансово-економічного управління Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Дем'яненко 

Заріна Володимирівна 

менеджер з питань стратегічного розвитку (HR, туризм, 

медіа та комунікації) Американської торговельної палати 

в Україні (за згодою) 

Зубрицька 

Олеся Михайлівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Калініченко 

Дмитро Юрійович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Коцько 

Ольга Миколаївна 

член Громадської ради при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській державній адміністрації) 

(за згодою) 

Кулеба 

Євгенія Анатоліївна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Красюк 

Сергій Йосипович 

начальник управління з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

Мороз 

Олександр Семенович 

заступник директора Департаменту - начальник 

Управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг 

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Мосійчук 

Петро Анатолійович 

заступник начальника управління - начальник відділу 

організаційного забезпечення діяльності Київської міської 



державної адміністрації та проведення заходів 

управління організаційної роботи та регіональних зв'язків 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Москаль 

Денис Денисович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Назаренко 

Богдан Станіславович 

голова Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) (за згодою) 

Нефьодов 

Максим Євгенович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Овраменко 

Олена Вікторівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Паланська 

Ганна Олександрівна 

начальник відділу приватизації управління приватизації 

та корпоративних прав Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

Роговченко 

Анна Михайлівна 

координатор проєкту "Інтегрований розвиток міст в 

Україні" в Подільському районі міста Києва німецького 

товариства міжнародного співробітництва "Deutsche 

Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH" (за згодою) 

Роман 

Вікторія Станіславівна 

заступник директора Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Рубан 

Дмитро Олександрович 

перший заступник директора Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Семенова 

Ксенія Ігорівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Ситніченко 

Євген В'ячеславович 

заступник керівника апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Ткаченко 

Наталя Григорівна 

завідувач науково-методичного відділу взаємодії та 

комунікації комунальної науково-дослідної установи 

"Науково-дослідний інститут соціально-економічного 

розвитку міста" 

Хацевич 

Ігор Мирославович 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

Ярмоленко 

Юлія Олександрівна 

депутат Київської міської ради (за згодою) 

 

Перший заступник директора 

Департаменту економіки та інвестицій 

Вячеслав ПАНЧЕНКО 

 

 



(персональний склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями 

 Київської міської державної адміністрації від 06.07.2020 р. N 971, 

від 28.07.2020 р. N 1097, 

у редакції розпорядження Київської міської 

 державної адміністрації від 03.03.2021 р. N 444) 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

16 січня 2020 року N 43 

Положення про робочу групу 

з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року 

1. Робоча група з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року 

(далі - Робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), 

утвореним з метою розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року 

(далі - проєкт Стратегії-2035). 

2. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією і законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської 

міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та іншими 

нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

3. Основним завданням Робочої групи є розробка проєкту Стратегії-2035 та 

подання його на розгляд, обговорення і погодження Керівному комітету з розробки 

проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року і Плану заходів з її реалізації, 

утвореному розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 12 червня 2019 року N 1066. 

4. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє зі 

структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, місцевими 

органами державної влади, організаціями громадянського суспільства, установами та 

організаціями всіх форм власності. 

5. Персональний склад Робочої групи затверджується розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

6. Очолює Робочу групу перший заступник голови Київської міської державної 

адміністрації. 

7. Голова Робочої групи здійснює загальне керівництво діяльністю Робочої групи, 

визначає порядок її роботи, головує на засіданнях президії, представляє Робочу групу 

у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями. 

8. Перший заступник голови Робочої групи виконує повноваження голови Робочої 

групи у разі його відсутності, а в разі його відсутності - заступник голови Робочої 

групи. 

9. Секретар Робочої групи: 

скликає за дорученням голови Робочої групи засідання президії; 



забезпечує ведення протоколів засідання президії; 

забезпечує організацію діяльності президії, підготовку порядку денного та 

матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів президії; 

здійснює моніторинг стану реалізації рішень Робочої групи, регулярно інформує 

голову Робочої групи та інших членів Робочої групи з цих питань; 

виконує в межах компетенції доручення голови Робочої групи. 

10. Робоча група складається з президії та експертних груп. 

11. Президія утворюється у складі голови Робочої групи, першого заступника 

голови Робочої групи, заступника голови Робочої групи та членів президії Робочої 

групи - керівників та заступників керівників експертних груп, які беруть участь у її 

роботі на громадських засадах. 

12. До складу Робочої групи включаються експертні групи: 

I. Промисловість та розвиток підприємництва. Ринок праці. Інвестиції. 

Адміністративні послуги 

II. Розбудова міста і земельні відносини. Публічний простір 

III. Житлово-комунальне господарство. Екополітика та охорона довкілля. Безпека та 

цивільний захист 

IV. Транспорт та міська мобільність 

V. Соціальна підтримка та допомога. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя. 

Освіта 

VI. Культура. Історико-культурна спадщина. Туризм 

VII. Інформаційно-комунікаційні технології 

VIII. Управління містом 

13. Основними завданнями президії є: 

забезпечення координації діяльності експертних груп, дій структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, 

що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, суб'єктів 

господарювання, що розташовані на території міста Києва, пов'язаних з розробкою 

проєкту Стратегії-2035; 

погодження пропозицій щодо визначення сценаріїв розвитку міста Києва, 

стратегічного бачення на період, що перевищує термін дії Стратегії-2035, стратегічних 

та оперативних цілей, зокрема тих, що визначені на засадах смарт-спеціалізації, 

завдань, етапів і механізмів реалізацій Стратегії-2035, зокрема на засадах смарт-

спеціалізації, підготовлених експертними групами; 

підготовка та подання на розгляд, обговорення і погодження Керівному комітету з 

розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року і Плану заходів з її 

реалізації, утвореному розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12 червня 2019 року N 1066, проєкту 

Стратегії-2035; 

виконання інших завдань, передбачених розпорядженнями виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

14. Організаційною формою роботи президії є засідання, які скликаються 

секретарем Робочої групи за дорученням голови Робочої групи або за його 

дорученням заступником голови Робочої групи в міру потреби. 



Засідання президії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як 

половина членів президії. 

Рішення президії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні президії та 

фіксуються у протоколі засідання президії, який підписується головою Робочої групи 

(у разі його відсутності - головуючим на засіданні президії) та секретарем Робочої 

групи і надсилається всім членам Робочої групи, заінтересованим органам, 

підприємствам, установам, організаціям, іншим особам. 

Член президії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в 

письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання президії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні 

президії. 

Голова Робочої групи або за його дорученням перший заступник голови Робочої 

групи може прийняти рішення про проведення засідання президії Робочої групи в 

режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, 

зокрема через мережу "Інтернет" (далі - онлайн-засідання президії Робочої групи). В 

онлайн-засіданні президії Робочої групи беруть участь члени президії Робочої групи. 

Підготовку та проведення онлайн-засідань президії Робочої групи здійснює 

секретар Робочої групи. 

Секретар Робочої групи забезпечує інформування членів президії Робочої групи, які 

будуть брати участь в онлайн-засіданні президії Робочої групи, про дату, час і місце 

проведення засідання та надсилає їм проєкт порядку денного. 

Організаційно-технічне забезпечення проведення онлайн-засідання президії 

Робочої групи покладається на Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Рішення президії Робочої групи, прийняті на онлайн-засіданні президії Робочої 

групи, оформлюються протоколом, який підписує голова Робочої групи (у разі його 

відсутності - головуючий на онлайн-засіданні президії Робочої групи) та секретар 

Робочої групи. 

(пункт 14 у редакції розпорядження Київської 

 міської державної адміністрації від 03.03.2021 р. N 444) 

15. Експертні групи очолюють керівники або заступники керівників структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), які здійснюють загальне керівництво діяльністю відповідних 

експертних груп. 

16. Основними завданнями експертної групи є: 

аналіз основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку міста 

Києва, оцінка його природно-ресурсного, виробничого, людського і трудового, 

наукового, фінансового та інноваційного потенціалів, визначених на засадах смарт-

спеціалізації, зовнішніх тенденцій інноваційного розвитку, що впливатимуть на 

розвиток міста; 

аналіз сильних і слабких сторін міста Києва, можливостей і загроз (SWOT-аналіз) 

та підготовка характеристики порівняльних переваг, викликів і ризиків 

перспективного розвитку міста; 

підготовка та подання на розгляд, обговорення і погодження президії пропозицій 

щодо визначення: 

сценаріїв розвитку міста Києва; 



стратегічного бачення на період, що перевищує термін дії Стратегії-2035; 

стратегічних цілей розвитку міста Києва, зокрема визначених на засадах смарт-

спеціалізації, відповідно до стратегічного бачення розвитку міста; 

оперативних цілей для забезпечення досягнення стратегічних цілей; 

основних завдань, етапів та механізмів реалізації Стратегії-2035; 

цілей, напрямів та завдань розвитку міста Києва в рамках місцевої асоціації 

"Київська агломерація"; 

кількісних та якісних індикаторів досягнення цілей Стратегії-2035; 

опрацювання проєкту Стратегії-2035 за результатами громадських обговорень та за 

результатами стратегічної екологічної оцінки; 

виконання інших завдань, передбачених розпорядженнями виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

17. Організаційною формою роботи експертних груп є засідання, які скликаються 

секретарем експертної групи за дорученням керівника або заступником керівника 

експертної групи за його дорученням. 

Засідання експертної групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

більш як третина членів експертної групи. 

Рішення експертної групи фіксуються у протоколі засідання, який складає секретар 

експертної групи та підписує головуючий на засіданні експертної групи. Протокол 

надсилається усім членам експертної групи, заінтересованим органам, 

підприємствам, установам, організаціям, іншим особам. 

Член експертної групи, який не підтримує пропозиції, може викласти в письмовій 

формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання експертної групи. 

Керівник експертної групи або за його дорученням заступник керівника експертної 

групи може прийняти рішення про проведення засідання експертної групи в режимі 

відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема, 

через мережу "Інтернет" (далі - онлайн-засідання експертної групи). В онлайн-

засіданні експертної групи беруть участь члени експертної групи. 

Підготовку та проведення онлайн-засідань експертної групи здійснює секретар 

експертної групи. 

Секретар експертної групи забезпечує інформування членів експертної групи, які 

будуть брати участь в онлайн-засіданні експертної групи, про дату, час і місце 

проведення засідання та надсилає їм проєкт порядку денного. 

Організаційно-технічне забезпечення проведення онлайн-засідання експертної 

групи покладається на Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Рішення експертної групи, прийняті на онлайн-засіданні експертної групи, 

оформлюються протоколом, який підписує керівник експертної групи (у разі його 

відсутності - головуючий на онлайн-засіданні експертної групи) та секретар експертної 

групи 

(пункт 17 у редакції розпорядження Київської 

 міської державної адміністрації від 03.03.2021 р. N 444) 

18. Робоча група має право: 

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ 



та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для розробки проєкту 

Стратегії-2035; 

залучати для участі у своїй роботі інших представників структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

підприємств, установ, організацій, розташованих на території міста Києва, 

міжнародних незалежних експертів за їх згодою в установленому порядку; 

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 її компетенції, інші заходи. 

19. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Робочої групи здійснює Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), методологічне 

забезпечення - комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста". 

  

Директор Департаменту 

економіки та інвестицій 
Н. Мельник 
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