
Київському міському голові 
В. КЛИЧКУ

Шановний Віталію Володимировичу!

На виконання пункту 6 розпорядження виконавчого органу Київської
міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації)  від  01.11.2018
№ 1971 «Про направлення до м. Париж (Французька республіка)» інформую,
що  у  період  з  03  до  08  листопада  2018  року  делегацією  м.  Києва  було
здійснено  візит  до  м.  Париж  (Французька  Республіка)  з  метою  обміну
досвідом щодо створення та діяльності столичних агломерацій на прикладі
Метрополії  Великого Парижу.

05.11.2018 відбулася зустріч з Надзвичайним та Повноважним послом
України  у  Французькій  Республіці  Шамшуром  Олегом  Владиславовичем.
Також  делегацією  було  здійснено  візит  до  м.  Санліс  –  муніципалітету  у
Франції в регіоні О-де-Франс, департаменту Уаза, де зустрілися з директором
культурного центру Анни Ярославни. 

06.11.2018  відбулися  зустрічі  з  мером  м.  Руассі,  президентом
агломерації, до якої входить м. Руассі, та з мером 17 округу Парижу Джефрі
Булардом, з віце-президентом Метрополії Великого Парижу Еріком Сезарі.

07.11.2018 відбулися зустрічі із заступником голови Регіональної ради
Іль-де-Франс Жером Шартьє, заступником мера з питань міського планування
м. Шарентон-ле-Пон Бенуа Гейлак та заступником мера              м. Париж з
міжнародних питань Патріком Клугманом.

В результаті проведених зустрічей делегацією отримано ряд важливих
фахових консультацій щодо механізму напрацювання і створення Київської
Агломерації  на  прикладі  Метрополії  Великого  Парижу.  Основними
повноваженнями  Метрополії  Великого Парижу є : 

-економічний, соціальний та культурний розвиток;
-захист та покращення навколишнього середовища;
-розвиток простору метрополії;
-місцева житлова політика;
-управління водними середовищами та запобігання повеней.
Представники різних рівнів влади підтвердили, що створення  міських

агломерацій  сприяло  економічному розвитку  регіонів.  Основний висновок,
зроблений  в  процесі  зустрічей:  об'єднання  дає  підстави  для  розвитку  і
залучення інвестицій.

Всі  експерти  підтвердили  високий  потенціал  Києва  для  створення
навколо  себе  Агломерації.  Ссновними  пріоритетами  при  проведенні
переговорного  процесу  з  прилеглими  до  міста  Києва  територіальними
громадами  має  бути:  економічно-соціальний  розвиток  територій  та
транспортне сполучення між територіями.

Наявність законодавчого акту на рівні Французької Республіки з чітким
визначенням повноважень членів Метрополії, порядку формування керівних
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органів, їх повноважень та порядку фінансування в цілому спростив процес
створення Метрополії Великого Парижу. Проте, варто зазначити, що на рівні
Республіки  законодавчо  визначено,  як  формування  Агломерацій  навколо
великих  міст,  так  і  окремо  Метрополії  Великого  Парижу, як  столичного
регіону. Враховуючи,  що  місто  Київ  має  особливий  статус  відповідно  до
Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» та не є центром
Київської області,  доцільним є визначення на законодавчому рівні порядку
створення  Київської  агломерації  як  столичного  регіону. Це  може  бути  як
окремий Закон, так і внесення змін до спеціального Закону про столицю.

Досвід,  отриманий  під  час  відрядження,  підтверджує  необхідність
проведення ґрунтовного аналізу економічного розвитку, прилеглих до Києва
територіальних  громад  з  прив'язкою  до  розвитку  міста  Києва,  аналізу
містобудівної  діяльності,  транспортного  сполучення.  Також  необхідно
проводити  системну  роз'яснювальну  роботу  серед  органів  місцевого
самоврядування, прилеглих до міста Києва територій, в частині обов'язкового
збереження  самостійності  територій  та  повноважень  органів  місцевого
самоврядування.

З метою фахового підходу до процесу створення Київської Агломерації
підготовлено  та  подано  на  погодження  проект  розпорядження  щодо
створення  відповідної  робочої  групи  та  Положення  про  її  діяльність.
Основним  завданням  групи  має  бути  напрацювання  всіх  необхідних
нормативно-правових  актів,  проведення  аналізу  найбільш  соціально-
важливих потреб розвитку Києва та прилеглих територій.

Візит  відбувся  на  належному  рівні,  запланована  програма  заходів
виконана в повному обсязі.

З повагою

Перший заступник голови                             Микола ПОВОРОЗНИК


