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РЕФОРМУВАННЯ

Місія Департаменту 

-  Збереження міста (історичне надбання) 

-  Розвиток міста (в частині містобудування) 

-  Робота для людей (сервісна служба) 

Основні задачі Департаменту (на сьогодні) 

- Виконання містобудівної політики, законодавства 

- Виконання положення ДМА та місії 

- Виконавчий орган  Київради (впроваджує рішення) 
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МЕТА РЕФОРМ
Що треба досягти: 

1 - Ефективність (механізм збереження надбання міста, механізм розвитку міста, 
виконання стратегії розвитку міста) 

2 - Прозорість, зрозумілість, законність 

3 - Створення умов позитивного розвитку  

Реформа по суті має бути зміною на сервісну службу, нести відновлення довіри та 
очищення, має відбуватись  аналогічно зміні «Міліції»  на «Поліцію» ( Грузинській досвід) 

Треба позбутися: 

1 - Неефективність ( маркер  - стан міста) 

2 - Корупція 

3 - Роздутість штату, необгрунтованість витрат
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Методологія реформування: 

-  Перехід від директивної системи (пострадянська система) 
до системи формування умов, можливостей та 
сприяння(система ліберальної країни) 

-  Формування механізмів (відповідно до чинного 
законодавства та положень) 

-  Ініціювання змін 

-  Формування ефективної команди 

-  Залучення громадськості
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МЕТОДИ



МЕХАНІЗМ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ 

МІСТА
Як зберегти надбання 
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МЕХАНІЗМ ЗБЕРЕЖЕННЯ МІСТА
 - Баланс між впливом суспільства та відповідальністю влади 

(залежність ефективності влади від відповідальності, та негативні наслідки 
наддозволеності впливу суспільства) 

- Чітка відповідальність (персональна  відповідальність, відсутність розмитої 
відповідальності ) 

-  Публічність процесів 

Формування: 

- Передумов для  перевірок (контролює інспекція, сам себе не перевіриш - один має 
генерувати правила, а інший перевіряти, принцип поділу праці) 

- Публічності і транспорентності 

- Кадастр та інформаційні системи 
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МЕХАНІЗМ 
РОЗВИТКУ 

МІСТА
Як досягати майбутнього 
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МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ МІСТА
Складові цього механізму: 

- Містобудівна документація 

- Цифрова модель транспортної та інженерної мереж 

- Чіткий виконавчий механізм та регулятивна складова 

- Формування економічно привабливих забудов та місць, конкурси 

Реформи: 

- Впровадження ролі ДМА як арбітра 

- Система проектного менеджменту 

- Впровадження кадастру та цифрових моделей 

- Максимальний аутсорсинг  непрофільних функцій
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ОЧИЩЕННЯ  
 СИСТЕМИ
лишити минуле
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ЗАЛИШКИ СТАРОЇ СИСТЕМИ

-  Підписання проектів, генеральних планів та інших матеріалів 

-  Черги та приймальні дні  ( усунення причин ) 

-  Закритість рішень, непублічність 

-  Принципи районного архітектора,  

-  Плановий принцип роботи (як в міліції - планова кількість затримань замість 
якості безпеки життя) 

- Відсутність зрозумілої місії та розмиті цілі 

- Стара адміністративна система 
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ВІДКРИТІСТЬ 
ДЛЯ ЄВРОПИ

працювати по новому 

11



ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР
1 - Спільні риси управління та підходи, спільні значення  

2 - Евро коди та зрозумілість европейцям (перехід на евро систему) 

3 - Перехід на англійську мову та транспорентість для европейских 
архітекторів (створення підрозділу) 

4 - Відкритий ринок для інвесторів з Європи  (можливість моніторингу, 
перевірки даних та можливість діалогу) 

5 -  Заохочення інвесторів через  максимальну відкритість, сприяння 
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СУЧАСНІ 
МЕТОДИ 

УПРАВЛІННЯ
рішення та технології
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
1 - Система проектного менеджменту 

2 - Відкритий набір та конкурсність посад в ДМА 

3 - Заохочення до праці фахівців  (через підвищення  авторитету , введення 
спецфондів фінансування (через викладання)) 

4 - Підвищення мотивації, принципу змаганя   

5 - Сприяння зросту  фахівців в середені  організації ( стимулювання та 
створення умов ) 

6 - Управління якістю та введення міжнародних стандартів та відповідне 
формування структури організації  
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ПРОЗОРІСТЬ  
ЗРОЗУМІЛІСТЬ 
ДОСТУПНІСТЬ

робота для людей
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ПРОЗОРІСТЬ, ЗРОЗУМІЛІСТЬ, ДОСТУПНІСТЬ
1 - Впровадження  концепції «Лідери точок зору» 

2-  Впровадження дискусійного майданчику ( містобудівна рада ) 

3 - Послідовність та зрозумілість рішень 

4-  Повна інтеграція в  мережу інтернет ( доступність даних ) 

5 - Чітка відповідність законодавству ( виконання принципу рівності)
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Можливість  комфортного доступу: 

1-  Відкриття представництв в РДА 

2-  Навігація згідно потреб ( навігація в середині, інформація пояснень ) 

3 - Безбар’єрна середа державної установи (  пандуси та ліфти, доступ до 
чиновників, охорона візків, інфраструктура для відвідувачів ) 



СЕРВІСНА 
СЛУЖБА

робота для людей
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СЕРВІСНА СЛУЖБА
1 - Перехід  організації до побудови якісного сервісу для людей 

2 - Перелік зрозумілих «послуг» та ліквідація принципу «донесення довідки на 
довідку» 

3 - Повна інтеграція в інтернет як сервісної служби (замовлення всіх довідок, 
отримання інформації, отримання вже виданих МУО на забудову через мережу) 

4 - Система «зрозумілого очікування»  та  «прозорого опрацювання» 

5-  Створення інфраструктури  ( як сервісної служби ) 
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РОЗВИТОК КИЄВА
стратегічне бачення щодо перспективного 

 містобудівного розвитку міста  Києва
ВІХАРЄВ М.В.
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    Стратегічне бачення викладене  у форматі тез та напрямків, 
розділених по векторам стратегії розвитку. Більш детальне 
планування та опрацювання має реалізовуватись через розробку 
та впровадження містобудівної документації, генерального 
плану міста, що є містобудівною проекцією стратегії розвитку 
міста Києва. 
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➤ Місто у  майбутньому 

➤ Збереження історичного надбання 

➤ Посилення столичної функції 

➤ Відновлення ландшафту та річок 

➤ Перегляд соціалістичного минулого 

➤ Формування економічної складової 

➤ Транспорт 

➤ Туризм 

➤ Місто для людей

ВЕКТОРИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
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МІСТО 
У 

МАЙБУТНЬОМУ
Виклики та мрії
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Який образ міста у майбутньому? 

На нас чекає розвиток та освоєння територій: 

-  Вихід Київа до Київського моря 

-  Створення набережної річки Десни зі сторони Троєщини 

-  Формування 3-х ділових центрів та їх забудова висотним будівництвом 

-  Єднання півночі і півдня  міста великими пішохідними набережними з 
обох сторін Дніпра 

-  Освоєння Дніпровських островів, та нові Культурні центри  

 -  Включення до системи міста на правах самоуправління  міст-супутників 
Вишгорода, Броварів, Вишневого, Ірпіня, Бучі. 

МІСТО У МАЙБУТНЬОМУ
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  Зміна принципів  до формування матерії міста та будівництва: 

- Ущільнення маштабу та створення зелених островків 

- Тонелювання транспортних магістралей (міський транзит ) 

- Концепція сприйняття міста з водного простору Дніпра 

- Реконструкція кварталів соц-доби ( зменьшеня маштабу ) 

- Принцип ансамблевості забудови 

- Підняття поверховості з 5 до 9  ( хрущьовки та сталінки ) 

- Зміна масштабу «модуля» забудови ( об’ємно-просторові рішення) 

6



7

Нові елементи та утворення: 

-    Центральний парк на островах Дніпра 

-    Київська ГЕС ( новий симвіл) 

-    Київські ліси ( резервація) 

-  Нові урядові будівлі (АП, КМУ, ВРУ) 

-  Тунелювання атвошляхів на набережній 

-  Продовження «відкривання» Подолу до Дніпра 

-  Ділові райони з висотною забудовою ( Рибальский, Осокорки, 
Теличка )



ІСТОРИЧНЕ 
НАДБАННЯ

збереження та відтворення
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 - Остаточна «консервація» історичної частини міста з жорстким 
регулюванням нової забудови 

- «Пломбування» забудови та відтворення ансамблів в історичній частині 

- Закладання перспективних підзмених просторів в історичній частині 
міста з  влаштування археологічних оглядин (Набережна Дніпра, Старий 
Поділ ) 

- Створення островків забудови різних епох ( Український модерн, Соц-
реалізм, Класицизм тощо ) 

- Відтворення символів-зв’язків з часами Київської Русі (Переправа Кия, 
пагорби Щека та Хорива, Татарка, Вишгород тощо) 

- Відтворення символів-зв’язків з часами Києва Козацької доби ( Києво-
могилянська академія та інше)

ІСТОРИЧНЕ НАДБАННЯ

9



 -  Створення Лаврського захистного ареалу з елементами 
забудови періоду 19-го сторіччя 

-   Відтворення символів та площ зруйнованих храмів 

-   Створення системи оглядових археологічних майданчиків 

- Відтворення історичної забудови Труханового острову 
( виправлення помилок забудови 90-х років ) 

- Створення программ по  відтворенню історичних вулиць та 
місць (Музикальний провулок, об’єднання вулиці 
Терещенківської та Михайлівського провулку, мережа вулиць 
Старого Подолу тощо)

ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНОГО НАДБАННЯ
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СТОЛИЧНА  
ФУНКЦІЯ

формування та посилення
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    Київ  -  це місто, що покликане єднати державу, бути еталоном та задавати 
тон сходу та заходу України, бути обличчям країни перед іноземцями. 

Основні напрямки: 

-  Зміна розміщеня державних установ  зі старих комуністичних до нових 
будівель-символів державності. (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, 
Адміністрація Президента, Мерія тощо) 

- Розосередження державних установ по місту та створення окремих центрів 
гілок влади 

 - Продовження впровадження концепції Алеї соборності українських земель 
на схилах Дніпра, створення Культурних центрів  

-  Створення Центрального парку на Київських островах з церемоніальною 
площею та стелою державності 

-  Побудова будівель-символів на схилах Дніпра (АП, ВРУ, КМУ)  

СТОЛИЧНА ФУНКЦІЯ
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ЛАНДШАФТ 
ТА 

РІЧКИ
відновлення та посилення
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-  Відновлення та посилення русел річок міста ( Либідь, Почайна, 
Десенка та інші) 

-   Вихід територій міста до Київського моря  

-  Створення  «зеленої лісової мережі» , що складатиметься з парків та 
лісів міста об’єднанних мережею  пішохідних «зелених мостиків»  

-  Резервування перспективних парків та міських лісів на нових 
територіях 

-  Відновлення сприйняття історичних пагорбів (місто на 7-и пагорбах) 

-  Створення центральнго парку на Дніпровських островах  

-  Розвиток прибережної смуги Дніпра та його рукавів для  
судноплавства та дозвілля 

ЛАНДШАФТ ТА РІЧКИ
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ПЕРЕГЛЯД 
НАСЛІДКІВ 

СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
МИНУЛОГО

перегляд та очищення
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-  Створення історичного парку під відкритим небом з 
демонтованими символами соціалістичної епохи 

-  Питання перенесення органів влади з будівель соціалістичної 
доби як показник нової історії та нового державотворення (ВРУ, 
КМУ, АП, СБУ тощо) 

-  Ліквідація мікрорайонів соцжитла радянського періоду 
(шляхом реконструкції з розділенням на затишні квартали, 
впровадженням функцій культури, медицини, дозвілля, місць 
праці ) 

-  Ліквідація  «хрущовок»  та іншої  типової забудови  
соціалістичного періоду ( шляхом реконструкції та переселення 
до стартових будинків)

ПЕРЕГЛЯД НАСЛІДКІВ СОЦІАЛІСТИЧНОГО МИНУЛОГО
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ФОРМУВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ 
СКЛАДОВОЇ

ринкові принципи забудови
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-  Чітке розділення зобов’язань міста та інвестора при забудові 

-  Створення містобудівних інвестиційних «магнітів»  

-  Формування параметрів нових будівель та містобудівних 
обмежень на основі цифрових  ринкових моделей 

-  Ініціювання законодавчо самофінансування пам’яток 
архітектури 

-  Розвиток містобудівних чинників туристичного сектору 

-  Впровадження та планування технопарків 

-  Реалізація земель під  транспортними тунелями

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
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ТРАНСПОРТ
новий підхід
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-   Тунелювання транспортних магістралей 

-   Реформа системи метро (меньші станції, частіше, спрощення) 

-   Закладання нових гілок метро (Вишгород, Вишневе, 
Троєщина, Бровари)   

-   Мережа велосипедних магістралей 

-   Пішохідна мережа «зелених островків» ( сігвей шляхи) 

-   Розвиток водного транспорту та інфраструктури 

-   Постійно діюча цифрова модель транспортної системи 

-   Метро в  аєропорт Бориспіль 

-   Повітряний транспорт в межах міста ( Квадрокоптери)

ТРАНСПОРТ
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ТУРИЗМ
формування умов
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-  Створення та «посилення» туристичних «магнітів» 

-  Программа відтворення історичних місць Києва (див. 
Історичне надбання ) 

- Впровадження мережі точок обслуговування туристів (wifi, сан-
вузли, мапи, візуальні вказівники ) та інфраструктури 

- Культурні центри (стимулювання внутрішнього туризму) 

- Спортивні центри

ТУРИЗМ
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МІСТО  
ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ
нові стандарти
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-   Впровадження нових стандартів для формування 
безбар’єрного середовища 

-  Розвиток мережі вело-доріжок (сігвей) 

-  Формування стандартів «дружньої до людини» забудови 

-  Зміна принципів масштабу забудови

МІСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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