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ПОСТАНОВА №4 

наукової ради при Вишгородському 

міському голові від 09 березня 2017 року. 

 

«Проблеми та перспектива розвитку підприємництва у місті Вишгороді» 

 

Заслухавши інформацію заступника Вишгородського міського голови  Рачинського О.С., 

щодо проблем та перспективи розвитку підприємництва у місті Вишгороді, а також виступи 

Вишгородського міського голови  Момота О.В., координатора наукової ради, академіка Бурдака І.Г., 

заступника керівника наукової ради, академіка Сенюка Ю.В., експерта з екологічних питань 

Вальдемара Мордковича, директора НВП «Технопроект», академіка Федосенка В.М., 

відповідального секретаря наукової ради, академіка Шморгуна Л.Г., голови правління ПрАТ СК 

«Інтер-Експрес», академіка Кушніра В.М., керівника наукової ради, академіка Богдана В.М., наукова 

рада відмічає : 

 

1. Збільшення території Вишгорода (з 499 до 4900 га), потреба в формуванні нового генерального 

плану його розвитку, створення та початок систематичної роботи наукової ради, а також ініціатива 

міської ради з проведення підприємницького бізнес-форуму створюють якісно нові і значно вагоміші 

об'єктивні та суб'єктивні передумови для забезпечення стійкого інклюзивного розвитку 

територіальної громади. Однак їхня реалізація критичним чином залежить від здатності організувати 

ефективну комунікацію між владою та бізнесом. 

 

2. В той же час зміна меж міста та нові вимоги податкового і земельного законодавства потребують 

вчасної перереєстрації земельних та майнових прав підприємств і організацій, а також 

взаємоузгодження їхніх стосунків з міським бюджетом. В свою чергу, це передбачає досягнення 

достатнього рівня взаєморозуміння між місцевою владою і підприємцями. Проте нинішньому стану 

їхніх взаємин притаманна недостатня комунікація, відсутність відповідної мотивації з боку бізнесу та 

низький рівень виконавської дисципліни підприємств і організацій. 

 

3. Підприємництво могло би стати головною рушійною силою в вирішенні гостро актуальної для 

мешканців проблеми енергозбереження і навіть у перетворенні Вишгорода у пілотний взірець 

енергоефективного і розумного міста. Для такої його перспективної ролі у майбутньому є потужні 

підстави у минулому, оскільки і сам Вишгород як місто в сучасній історії повстав як місто 

енергетиків. Іншим прикладом практичної ролі підприємництва в сьогоденні є приклад ініціативної 

розробки науково-виробничим підприємством (НВП) “Технопроект" на чолі за академіком 

Федосенком В.М. проекта модернізації міського теплоенергетичного господарства. Однак вирішення 

цієї міжгалузевої та міжсекторальної по своєму характеру комплексної проблеми вимагає  

системного та суб'єктно-орієнтованого підходу, а відтак - мобілізації об'єднаних зусиль влади, 

бізнесу та само організованої енерго-споживчої спільноти громадян. За відсутності такої системної 

суб'єктності громади та створених нею відповідних інститутів, вирішення цієї життєво-гострої 

проблеми у запропонований державою спосіб, фактично обмежений можливостями державного та 
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місцевих бюджетів, є вкрай витратним, дуже повільним і надто болісним для населення, а головне - 

таким, що не створює достатньо мотивації для масової участі підприємництва і громадянського 

суспільства. В свою чергу, набуття такої суб'єктності в чинному правовому полі вимагає соціальних 

інновацій, а отже - мобілізації креативного потенціалу науковців, експертів та всіх активних 

громадян Вишгорода. Окрім того - створення відповідних інвестиційних інститутів на 

міжсекторальній основі. Саме в цій царині в повній мірі могла би бути проявлена ініціююча роль 

міської влади і її наукової ради та активна інноваційна функція бізнесу і громадськості. 

 

4. Не менш креативне поле для соціальних та інституційних інновацій відкриває перспектива 

розробки нового Генерального плану розвитку міста, однак за умови, якщо цей процес буде 

достатньо відкритим з публічним формуванням суспільного замовлення на майбутнє Вишгорода. В 

протилежному випадку, враховуючи відсутність сучасної інноваційної містобудівної практики в 

державі, з високою вірогідністю місто отримає традиційний генплан, який закріпить і у майбутньому 

нинішню роль Вишгорода у фактичній якості більш дешевого для проживання приміського 

"спального придатку" Києва. Проте столиця сама швидко наближається до інфраструктурного 

колапсу та соціальної кризи на шляху "ущільненої" забудови в рамках інерції моноцентричної 

містобудівної політики. Такої кризи не оминути, якщо Київ не перейде до полі центричної стратегії 

розвитку столичної агломерації. І тут Вишгород міг би стати пілотним взірцем одного з нових 

майбутніх центрів такого інноваційно-інвестиційного і інфраструктурно-інституційного розвитку на 

інклюзивній основі за активної участі територіальних громад та створених ними міжсекторальних 

інститутів суспільного розвитку. Однак такий процес вимагає відповідної громадянської ініціативи 

та міжсекторального партнерства влади, бізнесу і громади. 

 

5. Необхідною умовою такого партнерства виступає суспільне взаєморозуміння, без якого 

неможлива продуктивна міжсекторальна взаємодія. Ключову роль в її налагодженні відіграє 

ефективне партнерство міської влади і бізнесу. Однак для цього необхідно створити необхідні 

суспільні механізми з відповідною мотивацією не лише для великих підприємств і забудовників 

міста, а головне - для масової участі малого і середнього бізнесу. В розробці такого механізму та 

його презентації в рамках бізнес-форуму підприємців Вишгорода могла би бути проявлена креативна 

роль Наукової ради, а практична реалізація такого механізму відкривала би широку перспективу 

інноваційній ролі підприємництва у інклюзивному розвитку міської агломерації в якості одного з 

провідних нових центрів стійкого розвитку всього столичного регіону. 

 

Виходячи з вищезгаданого, наукова рада ПОСТАНОВЛЯЄ : 

 

1. Взяти до відома інформацію заступника Вишгородського міського голови Рачинського О.С. щодо 

проблем і перспективи розвитку міського підприємництва з перспективою її використання для 

налагодження відкритого публічного діалогу влади та бізнесу в інтересах майбутнього розвитку 

міської громади. Рекомендувати міській владі негайно залучити наукову раду та громадськість до 

уточнення суспільного замовлення на концептуальне обґрунтування Генерального плану розвитку 

Вишгорода на період до 2030 року. 

 

2. Підтримати ініціативну пропозицію Вишгородського міського голови Момота О.В. щодо 

проведення бізнес-форуму підприємців міста з винесенням на його обговорення попередньо 

підготовленою науковою радою Суспільною платформою міжсекторального партнерства місцевої 

влади та бізнесу. 

 

3. Науковій раді підготувати та розглянути на наступному засіданні проект такої Суспільної 

платформи міжсекторального партнерства. 

Відповідальний –заступник керівника ради, академік Сенюк Ю.В. 
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4. Взяти до відома інформацію академіка Федосенка В.М. про готовність надати  розроблену НВП 

"Технопроект" проектну пропозицію щодо модернізації міського теплоенергетичного господарства 

для використання в рамках розробки відповідних програм енергозбереження. Ініціювати створення 

робочої групи з розробки концепції Програми трансформації колишньої ролі Вишгорода як міста 

енергетиків в сучасний інноваційний центр "зеленої енергетики" та створення публічної інноваційно-

інвестиційної енергозберігаючої компанії на основі міжсекторального партнерства міської влади, 

бізнесу та громадськості. 

Відповідальні - академіки Федосенко В.М., Сенюк Ю.В. 

 

5. Підтримати ініціативу академіка Шморгуна Л.Г. щодо реалізації системного підходу до вирішення 

проблеми подальшого поступу Вишгорода у нових межах, а відтак - про доцільність розробки 

осучасненої стратегії стійкого інклюзивного розвитку Вишгородської міської агломерації на період 

до 2030 року як адекватної відповіді на тенденції до поглиблення децентралізації державної влади, 

які розгортаються в країні. 

Розробити ініціативну пропозицію щодо створення робочої групи з формування концептуального 

завдання на таку стратегію та подати її на розгляд чергового засідання наукової ради. 

Відповідальний - відповідальний секретар наукової ради академік Шморгун Л.Г. 

 

6. Рекомендувати Вишгородському міському голові Момоту О.В. розглянути доцільність створення 

робочої групи з розробки стратегії соціально-економічного розвитку міста Вишгорода до 2030 року 

та об'єднати і синхронізувати її діяльність з формуванням Генерального плану розвитку міста. 

 

7. Ввести до складу наукової ради експерта з екологічної політики Вальдемара Мордковича. 

 

8. Рекомендувати Вишгородському міському голові Момоту О.В. призначити радником міського 

голови з екологічної політики Вальдемара Мордковича. 

 

 

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на відповідального секретаря наукової ради 

академіка Шморгуна Л.Г. 

 

 

 

 

Керівник наукової ради 

 

 

 

 

 

 

В.М. Богдан 

 

 

 

 


