КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 15 грудня 2011 року N 824/7060

Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Київської міської ради
від 14 травня 2015 року N 463/1327,
від 6 липня 2017 року N 724/2886
(рішенням Київської міської ради від 6 липня 2017 року N 724/2886
це рішення викладено у новій редакції)
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні
адміністрації", "Про засади державної регіональної політики", постанови Кабінету Міністрів України від 06
серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року", 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",
постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики", 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", з метою приведення у відповідність до
новоприйнятих нормативно-правових державних документів і сучасних соціально-економічних реалій та
вимог суспільства Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року (додається).
2. Це рішення офіційно оприлюднити шляхом опублікування у газеті Київської міської ради "Хрещатик".
3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) розробити до
кінця 2017 року нову Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова
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