
Перша Німецько-українська конференція міського розвитку:

«Можливості інтегрованого розвитку 
міст з метою підтримки сталого  
розвитку в Україні» 

Київ, 16.12.2016 09:00 – 17:30, 
НСК «Олімпійський», Хол Чемпіонів,
після завершення конференції - фуршет

Українські муніципалітети стикаються з серйозними викликами: виважене облаштування публічного 
простору, ремонт та модернізація вулиць та інфраструктурних мереж, ремонт будівель. Таким чином 
зростає необхідність врахування соціальних аспектів розвитку міст, сприяння розвитку культурного 
життя, покращення якості життя загалом. Одночасно міста реформують свої адміністративні 
процеси, чим також сприяють хорошому міському та муніципальному розвитку. 

Задля настільки комплексних питань, були розроблено методику інтегрованого міського розвитку. 
Цей підхід до містопланування означає узгодження дій суб’єктів розвитку міст з різних сфер: 
економіки, освітнього сектора, громадянського суспільства та ін. Завдяки цьому, представники 
різних груп інтересів беруть участь в плануванні та реалізації міських проектів. В результаті такого 
підходу до планування, набагато легше уникнути конфліктів, сприяти розробці нових ідей та 
заручитись підтримкою змін в місті.

На жаль, багатьом містам, окрім коштів та спеціалістів, також бракує вдалого досвіду у реалізації 
інтегрованого планування розвитку міст, часто методики реалізації такого підходу є не надто 
відомими. 

В рамках українсько-німецької співпраці відбувається підтримка процесу реформ в Україні, 
зокрема у сфері міського розвитку. Головні принципи цього процесу сформульовані Лейпцизькій 
хартії сталого розвитку європейських міст. Хартія зокрема описує економічне процвітання, 
соціальну рівність, здорове навколишнє середовище, задоволення культурних потреб, як різні 
аспекти сталого розвитку. Досягнення цих цілей можливе шляхом створення цілісних стратегій 
і скоординованих дій всіх осіб і установ, що беруть участь в розвитку міст, навіть поза межами 
окремих громад. 



Цілі конференції:
Під час конференції на тему «Можливості інтегрованого розвитку міст з метою підтримки сталого 
розвитку в Україні» німецькі та українські представники всіх рівнів влади, а також представники 
громадських організацій та громадянського суспільства можуть отримати актуальну інформацію, 
про те, який вплив може мати інтегрований підхід на розвиток міста та окремих його кварталів; а 
також матимуть змогу взяти участь в обміні досвідом та обговоренні кращих практик. Крім того, під 
час конференції відбудеться нагородження призерів «Лейпцизької премії інтегрованого міського 
розвитку в Україні». 

Конференція 
• сприятиме подальшому процесу втілення реформ в Україні, 
• залучить експертів різних рівнів влади до обмину досвідом з іншими суб’єктами міського  
 розвитку,
• сформує нові підходи, які можуть бути застосовані у повсякденній роботі, 
• надасть можливість навести нові контакти та посилить співпрацю
• відзначить вдалі проекти в містах під час нагородження учасників конкурсу «Лейпцизька  
 премія», 
• мотивує представників міст до використання нових підходів.

Цільовими групами є представники влади, урядових установ, міських адміністрацій, муніципальних 
об’єднань, неурядових організацій у сфері міського розвитку, економіки, освітнього сектору, а також 
представники українських та німецьких ЗМІ.  
 
План конференції:
I. Політика інтегрованого міського розвитку - успішна модель трансформації міста 
II. Відзначення найуспішніших проектів інтегрованого розвитку в українських містах 
III. Обмін досвідом І - Представлення вдалих практик в Україні та Німеччині та дискусії на   
 наступні теми:

 -   Стан та перспективи адміністративної та правової реформи міського розвитку в Україні
 -   Сильна громада – сильне місто
 -   Розвиток міста з точки зору протидії кліматичним змінам
 -   Стратегічний розвиток – мотор розвитку успішних міст 

IV. Обмін досвідом II – Сучасні підходи інтегрованого міського розвитку в Україні  - найкращі  
 практики; перспективи подальшої співпраці між Україною та Німеччиною.

Організація конференції та ініціатори:
• Українсько-німецька конференція на тему міського розвитку проводиться в рамках співпраці 
між Федеральним міністерством навколишнього середовища, охорони природи, будівництва 
та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMUB) та Міністерством регіонального розвитку 
будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), та фінансується німецьким 
міністерством. 
• Організація та проведення самого заходу забезпечує Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ). 

Вхід вільний. Участь можлива за умови попередньої реєстрації! Підтвердження Вашої участі 
очікуйте до 9-го грудня 2016 року. З питаннями та побажаннями звертайтеся за адресою:   
udp.conference.registration@giz.de
За вимогою учасника витрати на добирання до Києва з інших міст та одноденне перебування в 
готелі можуть бути відшкодованими. В такому випадку необхідно надати підтвердження Ваших 
витрат. Зверніть увагу, що всі документи мають бути надані в оригіналі (електронні квитки не 
приймаються!).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3M5Ekt_Gv6dyonqbHFXdWYIaxNA5MYFvvwdfIptgeumzf7Q/viewform

