
      

Упродовж останніх років Уряд України впроваджує масштабні реформи 
децентралізації та місцевого самоврядування, які дозволили містам 
отримати більше повноважень та ресурсів для виконання завдань на 
місцях. Однак якість надання послуг громадянам і рівень розвитку 
інфраструктури в містах часто є незадовільними. Наразі відсутня 
національна нормативно-правова база в сфері інтегрованого розвитку 
міст, на яку б могли орієнтуватися суб’єкти державного та місцевого 
управління в своїй діяльності. Крім того, багатьом українським 
містам ще не вдалося налагодити координацію дій у різних сферах 
міського розвитку, досягти консенсусу серед зацікавлених сторін за 
допомогою різних форм громадської участі та підвищити ефективність 
використання державних коштів шляхом об’єднання ресурсів. З 
метою подолання цих викликів українські міста все частіше прагнуть 
застосовувати підхід, який фахівці називають інтегрованим розвитком 
міст. Планування, що здійснюється за такою стратегією, сприяє сталому 
розвитку, суспільній рівновазі та соціальній різноманітності. Без цього 
вкрай важко забезпечити збереження культурно-історичної спадщини, 
дотримання будівельних стандартів та економічне зростання. 
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Сталий міський розвиток забезпечує 
ефективність інвестицій та покращення 
якості життя в українських містах

За дорученням Федерального уряду Німеччини та Державного 
секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), проєкт має на 
меті покращити умови життя у Львові, Чернівцях, Вінниці, Житомирі, 
Подільському районі Києва, Полтаві, Мелітополі та Харкові. У співпраці з 
представниками органів місцевого самоврядування, державних установ, 
громадянського суспільства, міжнародними й місцевими експертами  
GIZ вдосконалює рамкові умови для успішного впровадження політики  
у сфері інтегрованого розвитку міст. 

Оптимізація процесів і процедур міського управління здійснюється 
шляхом розробки й застосування сучасних інструментів планування, 
таких як концепція інтегрованого розвитку міст (КІРМ) або план 
сталої міської мобільності (ПСММ). 

Міста й регіони розробляють ідеї щодо співпраці



„Проєкт «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» означає  
для мене зміну свідомості, підходів і дій в управлінні містом.  
Він системно спонукає трансформацію українських міст і людей, 
задіяних у цьому процесі. Залучення якомога більшої кількості 
ключових акторів стоїть тут на першому плані. Проєкт 
привносить у життя містян сучасні європейські урбаністичні 
практики управління та партисипації“.
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За дорученням Федерального міністерства економічного  
співробітництва та розвитку (BMZ)

Проєкт базується на досвіді й результатах попереднього проєкту 
«Інтегрований розвиток міст в Україні», у рамках якого шість міст-
учасників протягом 2016-2019 років розробили основоположні 
планувальні документи. Зокрема, шість міст підготували та затвердили 
концепції інтегрованого розвитку, на основі яких у чотирьох містах були 
розроблені плани сталої міської мобільності й транспортні моделі.

Починаючи з 2016 року, понад 2 100 працівників органів місцевого 
самоврядування в містах-учасниках проєкту взяли участь у програмі 
підвищення кваліфікації «Кваліфікація 2030». Близько 60 000 місцевих 
жителів долучилися до громадських заходів проєкту і разом із 
представниками влади визначили пріоритети розвитку міст, окреслені 
в концепціях інтегрованого розвитку. Значно покращилися освітні 
можливості у сфері міського планування. Так, студенти-магістри 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» та Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича почали вивчати навчальні модулі з інтегрованого міського 
планування, розроблені у співпраці з Технічним університетом Любека. 
У рамках проєкту дві білі книги з пропозиціями щодо реформування 
сфери інтегрованого розвитку міст та концепція публічного управління 
у галузі будівництва подані на розгляд Мінрегіону, що є основою для 
подальшого вдосконалення нормативно-правової бази.

У містах плануються інфраструктурні проєкти та здійснюється пошук 
джерел фінансування. Працівники органів місцевого самоврядування 
проходять необхідне навчання, а мешканці залучаються до процесів 
на кожному етапі. Наприклад, символ Житомира – стару Водонапірну 
вежу – наразі перетворюють на місце зустрічі й відпочинку містян. 
Нещодавно облаштований у Полтаві інклюзивний дитячий майданчик 
став поштовхом для відродження занедбаного міського парку та 
надав нову енергію місту. У Вінниці встановлення острівців безпеки 
разом з іншими заходами дозволило зменшити кількість ДТП на 
70 відсотків усього за півтора року. Нова трамвайна лінія сприяє 
створенню сучасного багатофункціонального міського простору  
для дозвілля, життя й роботи.

Навчальна мережа міст дає можливість обмінюватися досвідом 
і використовувати передові практики для вдосконалення 
національної політики. 

Микола Костриця очолює Департамент економічного розвитку 
Житомирської міської ради. З початку 2016 року він співпрацює з 
GIZ у питаннях міського розвитку та розповідає, що саме змінилося 
з того часу: 

Наші результати:  
Залучено десятки тисяч містян  

Микола Костриця:  
„Зміни в управлінні містом“

Інклюзивний дитячий майданчик у Полтавському міському парку культури  
та відпочинку «Перемога»

«Кваліфікація 2030: Нове мислення. Нові дії» у місцевому самоврядуванні


