ЗВІТ
депутата Київської міської ради ІХ скликання
члена депутатської фракції «ГОЛОС»
у Київській міській раді

Нефьодова Максима Євгеновича
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2020 – 31.12.2020

Народився 18 квітня 1984 року у місті Києві.
Освіта вища.
Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за
спеціальністю «Економічна теорія».
Український економіст, інвестиційний банкір.
Ідеолог системи ProZorro.
З 2004р. до 2006р. – аналітик зі злиття та поглинання у компанії Golden Gate
Business;
- з 2006р. до 2010р. – віце-президент у інвесткомпанії Dragon Capital, згодом –
директор інвестиційно-банківського департаменту;
- з 2010р. до 2011р. – керуючий директор українського офісу фонду прямих
інвестицій Icon Private Equity;
- з 2011р. до 2015р. – керуючий партнер фонду прямих інвестицій Icon Private
Equity;
У 2015-2019 роках — перший заступник міністра економічного розвитку та
торгівлі України.
Член Національної ради з питань антикорупційної політики.
У 2019-2020 очолював Державну митну службу, де запустив «Нову митницю».
Про мене кажуть, що я — ефективний і рішучий реформатор. Після Майдану
перейшов із інвестиційного бізнесу на державну службу, бо зрозумів, «що саме
по собі нічого не відбудеться, а країна сама не зміниться».
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ВСТУП
Виконання повноважень депутата Київської міської ради здійснюється на
громадських засадах і передбачає наступні напрямки:
1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;
2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної комісії до
якої обрано депутата;
3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та експертних
групах;
4. Пріоритети на 2021 рік.
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1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян
На території міста Києва працює депутатська приймальня Нефьодова М.Є.
Адреса приймальні:
02096, м. Київ, вул. Юрія Пасхаліна, буд. 12, тел.: (044) 234-32-77, (050) 217-92-89.
7
депутатських звернень/запитів з
питань депутатської діяльності та
питань громадян

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, скарг і
пропозицій, було направлено 7 депутатських звернень.
Основні питання,
до вирішення яких долучився Максим Нефьодов:
- Збільшено фінансування Центрів надання адміністративних послуг.
Передбачене фінансування для старту роботи над створенням веб-порталу
«Електронна Екологічна Столиця» та проведення підготовчих робот для
створення зазначеного порталу, а саме: оцінки екосистемних послуг і оцінки
стану благоустрою міста Києва.
Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами
Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих
програм та доручень виборців
Депутатський фонд 2020

27972

Допомога у сфері ЖКГ, грн.

У межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та
доручень виборців на 2021-2025 роки було витрачено кошти на допомогу
ОСББ у Голосіївському районі.
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2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії
З 1 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, Київською міською радою ІХ
скликання було проведено 4 пленарні засідання, Максим Нефьодов брав участь
у всіх засіданнях.
Постійна комісія Київської міської ради з питань цифрової
трансформації та адміністративних послуг
Рішенням Київської міської ради Максима Нефьодова було призначено
головою постійної комісії з питань цифрової трансформації та
адміністративних послуг.
Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради,
розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень
Київради та актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії,
кожна з яких має своє галузеве спрямування. За звітний період депутат був
присутній на 2 засіданнях комісії, взяв безпосередню участь у розгляді питань
порядку денного, що виносились на розгляд комісії у 2020 році. З матеріалами
роботи комісії та всіма протоколами засідань можна ознайомитись на сайті
Київради у відповідному розділі за посиланням: https://kmr.gov.ua/uk/comisii/497
У рамках роботи комісії Максим Нефьодов:
- головує на засіданнях комісії, займається попереднім розглядом проектів
рішень Київської міської ради, що стосуються питань цифровізації та
спрощення доступу до отримання адміністративних послуг в місті Києві;
- ініціює розробку подальшої стратегії цифрової трансформації міста та
опрацьовує напрямки, за якими можна буде її реалізовувати.
3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та
експертних групах
Максим Нефьодов входить до:
1. Комісії з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера для
здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проєкту
«Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві».
2. Експертних груп «III. Промисловість та розвиток підприємництва. Ринок
праці. Інвестиції. Адміністративні послуги», «VII. Інформаційнокомунікаційні технології» та «VIIІ. Управління містом» робочої групи з
розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року.
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4. Пріоритети на 2021 рік
1. Перевірка та, за можливістю, проведення аудиту роботи комунальних
підприємств та Київської міської державної адміністрації, котрі дотичні чи
напряму займаються цифровізацією міста Києва.
2. Ефективність та оптимізація витрат міста в сфері цифрових послуг.
3. Проведення оцінки екосистемних послуг та оцінку стану благоустрою міста
Києва, та сприяння запуску веб-порталу «Електронна Екологічна Столиця».
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