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Про цей посібник
У багатьох громадах інтегрований план
міського розвитку є перевіреною і усталеною
практикою. Концепції інтегрованого міського
розвитку (КІМР), які мають чітку прив’язку до
територій, зарекомендували себе як надійний інструмент для впровадження інтегрованих цілей та заходів.
КІМР надає конкретні, діючі на довгостроковій основі і, насамперед, узгоджені з
місцевим розвитком рішення великої кількості проблем та завдань, як наприклад,
розв’язання містобудівних, функціональних
чи соціально-просторових дефіцитів та викликів, пов’язаних з необхідністю адаптації.
КІМР виявляє ці проблемні зони в конкретному просторі й опрацьовує їх з орієнтацією на
результат, враховуючи регіональні та загальноміські рамкові умови.
Згідно з Адміністративною угодою між федерацією та федеральними землями КІМР
є основою для отримання коштів державного сприяння за всіма програмами міського розвитку. Таким чином, КІМР є основним елементом сприяння міському розвитку і
невід’ємною частиною щоденної роботи посадових осіб місцевого самоврядування. Саме
на них спрямовуються рекомендації цього Посібника.
Посібник виступає практичним порадником і надає допомогу в процесі розробки КІМР.
Цей Посібник поєднує важливі рекомендації для розробки та впровадження КІМР, які були
розроблені в тісній співпраці між відповідальними органами державної влади федерації,
федеральних земель та об’єднаннями громад. Він доповнює існуючі, розроблені в федеральних землях рекомендації федеральним (національним) поглядом і узагальнює вимоги, які висуваються державними програмами сприяння та федеральними землями.
У посібнику пояснюються причини та перебіг процесу розробки КІМР, зазначаються
критерії якості та змістовні фактори успішності і описуються підходи до покращення міжгалузевого співробітництва та концентрації ресурсів. Подані літературні та інформаційні
джерела і короткі описи кращих практик надають посадовим особам місцевого самоврядування можливість поглибити знання у відповідності до своїх інтересів та потреб.
Структура Посібника орієнтується на послідовність дій, потрібних для розробки КІМР.
Читач легко знайде в Посібнику практичну й добре структуровану інформацію, необхідну для відповідного етапу роботи і спрямовану на забезпечення успіху процесів міського
розвитку.
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Мал. 1. Федеральні кошти для сприяння міському розвитку.
Федеральні кошти фінансової допомоги до 2013 року включно, з розрахунку на
територіальну громаду, в проектах, за якими здійснюється фінансування, в євро.
Джерело: База даних сприяння міському розвитку ВВSR, станом на травень 2014 р.
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Î СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МІСТ З БОКУ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬ
За допомогою програм сприяння міському розвитку федерація надає підтримку містам та
громадам для подолання ними
актуальних викликів і створення сталих міських структур. Для
цього у відповідності до ст. 104
б Основного Закону Німеччини
федеральним землям надається
фінансова допомога, яка доповнюється коштами відповідних
федеральних земель чи територіальних громад. Федеральна фінансова допомога надається землям на основі Адміністративної угоди між федерацією та федеральними землями. Конкретизація гідних сприяння заходів відбувається на основі положень федеральних
земель.
Програми сприяння міському розвитку враховують виклики, що стоять перед урбанізацією і які стають дедалі все більш складнішими. Це також знаходить свій вираз і в КІМР.
Так, наприклад, із запровадженням програми сприяння «Соціальне місто» на передній
план вийшли заходи, що мають неінвестиційний характер. Програма «Перебудова міста»
надала більшої значущості комплексному погляду на ситуацію в місті. Аспект міжмуніципального співробітництва знайшов свій вираз у програмі «Малі міста та громади».

Структура програм
zzПрограма «Перебудова міста» спрямована на адаптацію до демографічних та

структурних змін на сході та заході країни.

zzПрограма «Активний центр міста та центри міських районів» спрямована на поси-

лення функціональної спроможності центрів.

zzПрограма «Соціальне місто» спрямована на стабілізацію та підвищення якості про-

живання в районах міст, що знаходяться в невигідному становищі.

zzПрограма «Міська охорона історичних пам’яток» спрямована на збереження істо-

ричних центрів та районів міста.

zzПрограма «Малі міста та громади» спрямована на життєзабезпечення сільських та

слабо населених територій.

Інформація про сприяння міському розвитку
У рамках сприяння розвитку міст у 2014 році федерацією було виділено біля 15,7
млрд. євро фінансової допомоги на проведення майже 7 500 заходів міського розвитку
в 4 900 містах та громадах. За допомогою федеральних та регіональних програм сприяння була підвищена якість житлового середовища, проведена реновація історичних
частин міст, пожвавлені характерні ознаки міста. Крім того, були демонтовані порожні будинки, надана підтримка районам міст, що знаходяться в невигідному становищі,
зменшене транспортне навантаження. Більш детальну інформацію щодо програм сприяння міському розвитку Ви знайдете на інтернет-сторінці www.staedtebaufoerderung.info.
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1. Концепції інтегрованого міського розвитку
в контексті сприяння містобудуванню
КІМР – територіальний інструмент планування та управління, орієнтований на адаптацію до місцевих умов, і тому не може пропонувати універсальних рецептів для вирішення
проблем. За допомогою цього інструменту міста та громади займають активну управлінську позицію. Конкретна територіальна прив’язка пропонує хорошу основу для розробки
орієнтованих на вирішення проблем підходів і сприяє розвитку комунікації та кооперації між дійовими особами. КІМР добре зарекомендував себе в муніципальній практиці як
ефективний інструмент сприяння міському розвитку.
Основні питання до розділу:
zzЯк розуміти поняття КІМР в цьому Посібнику?
zzЯк розмежувати КІМР та інші інструменти інтегрованого планування?
zzЯкі теми може містити КІМР?
zzЯкі основні функції виконує КІМР?
zzЩо спонукає до розробки КІМР?

1.1. Визначення понять
Запроваджене в Угоді про міський розвиток поняття «концепції інтегрованого міського розвитку» (КІМР) є синонімічним до таких понять, як «інтегрована концепція дій»
(ІКД) або «інтегрована концепція розвитку» (ІКР), які знаходять рівноправне застосування у федеральних землях. Різність понять є результатом різного походження концепцій інтегрованого розвитку територій, але виходять з одного базового принципу.
Вони всі містять елементи та концепції успішності, які добре зарекомендувати себе на
практиці.
Коли в цьому Посібнику йдеться про КІМР, то всі висловлювання, що стосуються цього
поняття, відносяться й до всіх інших інтегрованих концепцій територіального розвитку,
які розробляються в зв’язку з програмами сприяння міського розвитку.
КІМР належить до великої кількості інструментів, які використовуються для реалізації
інтегрованого міського розвитку. На загальноміському рівні тут слід ще назвати й концепції розвитку міст (КРМ) або інтегровані концепції розвитку міст, які інколи також позначаються як КІМР. Більшість рекомендацій та ідей успішної реалізації процесів розвитку
можуть бути перенесені й на ці інструменти планування.

Основні характеристики КІМР
КІМР…
zzвідноситься до конкретної території і узгоджує планування частин території з ви-

щими територіальними рівнями (все місто, регіон)

zzобґрунтовує необхідність адаптаційних змін, описує цілі та основні напрями дій
zzзастосовує комплексний, інтегрований плановий підхід з урахуванням соціальних,

містобудівних, культурних, економічних та екологічних сфер діяльності

zzрозробляє орієнтовані на вирішення проблем заходи, які виходять за рамки лише

фактів сприяння міському розвитку

zzвизначає часові та змістовні пріоритети
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Мал.2. Типові сфери діяльності КІМР

Поняття на малюнку 2: економіка та зайнятість, публічний простір, активізація приватних інвестицій, житло, освіта та підвищення кваліфікації, культура будівництва, зелені насадження та вільний простір, вигляд міста та структура будівель, екологія, технічна
інфраструктура, роздрібна торгівля та забезпечення товарами та місцем проживання, партиціпація, транспорт та мобільність, розвиток районів міста з урахуванням справедливого
ставлення до поколінь, ідентичність та імідж, розвиток житлового простору, захист навколишнього середовища, безперешкодний рух для людей з обмеженими фізичними можливостями, сталий розвиток, рівність можливостей.
Джерело: Шультен: Міський та просторовий розвиток. Дортмунд
zzє міждисциплінарним комплексним завданням дійових осіб, які працюють в орга-

нах міського управління та поза ними

zzвиникає за участі громадськості
zzполегшує концентрацію державних та приватних ресурсів і зосереджується на ціле-

спрямованих та узгоджених між собою заходах

zzнадає імпульси для розвитку міста та ініціює створення мереж дійових осіб
zzпотребує постійної актуалізації і служить довгостроковою рамкою-орієнтиром
zzадаптується до нових викликів
zzє актуальним та корисним доти, доки продовжують існувати проблемні зони та цілі

розвитку.

1.2. Сучасні виклики
Міста та громади є точками опори для проживання, роботи, освіти, дозвілля та культури. Вони є носіями ідентичності для своїх мешканців. Тому метою сталого міського розвитку в містах та громадах є покращення якості та довгострокове забезпечення
zzсоціальної, культурної та технічної інфраструктури,
zzпублічного простору,
zzекономіки та робочих місць,
zzкультури будівництва,
zzмобільності,
zzжитлового простору та середовища.
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Перед сучасним та спрямованим у майбутнє міським розвитком стоять складні та різнопланові виклики:
zzглобалізація ринків та економіки,
zzструктурні зміни економіки та конверсія,
zzскорочення показників народжуваності та старіння суспільства,
zz міграція та інтернаціоналізація,
zzзміни соціальних структур («сингуляризація»),
zzсоціальна поляризація,
zzвтрати функціональності урбанізованого простору,
zzобтяжені міські структури з дефіцитом благоустрою публічного простору,
zzзміни в структурі пропозиції та попиту в сфері роздрібної торгівлі та в інших сфе-

рах інфраструктури («життєзабезпечення»),

zzзміни клімату («захист клімату та адаптація»),
zzенергетична санація міста,
zzконсолідація державних видатків.

Ці глобальні виклики опрацьовуються і громадянським суспільством, яке дедалі стає
більш критичним. Громадяни хочуть брати більш активну участь у ухваленні рішень органами місцевого самоврядування. Замість партійно-політичної діяльності та виборів в
інформаційному суспільстві на передній план виходить свобода вираження думки через нові медіа і комунікаційні платформи. Це дозволяє швидше поєднувати та артикулювати різні інтереси. Тому надзвичайно важливо, щоб громади серйозно ставилися до
конфліктів інтересів, забезпечували прозорість процесів ухвалення рішень і обґрунтовували ці рішення в зрозумілий спосіб.
Адаптація територій міст та громад до зазначених вище викликів залишається постійним завданням громад. Населені пункти з очевидним дефіцитом розвитку особливо
потребують комплексних дій. Але й в районах з високою якістю будівельної культури
необхідно зберігати та доглядати за характерним загальним виглядом міста. КІМР, використовуючи інтегрований підхід, пропонує надійний і перевірений інструмент, який
дозволяє дати відповіді на ці виклики за допомогою спільних дій, узгоджених між державними та приватними дійовими особами.
Î З практики: концепція інтегрованого міського розвитку міста Лейпциг
Концепція інтегрованого міського розвитку є основою для дій, спрямованих на розвиток міста Лейпциг. Положення Концепції щодо розвитку основних просторів міста,
стратегій розвитку міських районів та інших сфер створюють орієнтири для міського
розвитку Лейпцига. У відповідності до інтегрованого та довгострокового підходу в центрі уваги Концепції «Лейпциг 2020» знаходиться повністю все місто. При цьому на основі Концепції визначається просторове розмежування малих територій сприяння, пріоритетність заходів та відбувається поглиблення концепцій розвитку територій до рівня
районів, як наприклад, це робить Концепція інтегрованого розвитку району Схід міста Лейпцига. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на інтернет-сторінці міста
Лейпцига www.leipzig.de.
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Мал. 3. Концепція інтегрованого міського розвитку міста Лейпциг
Стратегічні цілі
муніципальної
політики

+

Принципи планування та хартія
міста Лейпциг

Лейпциг
2020

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО МІСЬКОГО РОЗВИТКУ МІСТА

А: Соціально-демографічні рамкові умови

Моніторинг /
звітність

Б: Фахові (спеціалізовані концепції)
Житло / економіка та зайнятість / вільний простір та екологія
/ освітній ландшафт / соціальна сфера / культура / центри /
транспорт та технічна інфраструктура / догляд за пам'ятками
історії / спорт
В: Загальна стратегія
Цільові напрями: посилення національної та міжнародної
ролі / підвищення конкурентоспроможності / збереження та
забезпечення якості життя / забезпечення соціальної стабільності
/ стратегії розвитку районів / напрями розвитку міста

Секторальні стратегії:
секторальні програми
сприяння

Інтегровані концепції районів, що
знаходяться в невигідному становищі:
Сприяння модернізації міста, наприклад, через «соціальне місто»,
EFRE

Міжгалузевий
моніторинг
(розробляється)

Існуючі системи
секторального
моніторингу

Реалізація / Проекти

Джерело: місто Лейпциг (2010)
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2. Шлях до Концепції інтегрованого міського
розвитку
У залежності від інтенсивності та складності структур та викликів необхідно враховувати різне вихідне становище. Масштаби міждисциплінарної та між-територіальної взаємодії під час пошуку та ухвалення рішень можуть відповідно варіюватися. Успішний
розвиток територій вимагає тісного співробітництва між дійовими особами, які беруть
участь у плануванні та реалізації концепцій. Тому вже на ранній стадії вони мають бути
повністю залучені до процесу планування. Навіть коли йдеться про тісно переплетені
взаємозв’язки, слід забезпечувати зрозумілість процесів, які відбуваються в рамках КІМР,
а також змістовну сконцентрованість на важливих темах територіального розвитку.

Основні питання до розділу:
zzЩо необхідно врахувати перед змістовним наповненням КІМР?
zzЧому участь (залученість) є такою важливою?
zzЯкі вимоги висуваються до взаємодії між плануванням та участю?
zzЯк забезпечується виконання вимог щодо якості при плануванні та участі?

2.1. План планування
Загально визнаного запатентованого рецепту для організації процесів не існує. Відмінності в проблематиці та визначенні цілей вимагають окремих підходів для кожної території. Забезпеченість кадровими та фінансовими ресурсами в різних громадах є також
неоднаковою і впливає в свою чергу на планування. Тому розрізняються й форми процесу планування. Але існують певні процедури та змістовні складові, які добре зарекомендували себе на практиці.

Розробка КІМР
Містобудівні недоліки, структурні зміни економіки, невикористані земельні ділянки,
порожні будинки, дефіцит пропозиції житлової площі, екологічні проблеми або транспортне та екологічне навантаження є типовими рушіями для розробки КІМР. Рішення
про розробку КІМР ухвалюється на основі первинного опису основних проблем. У залежності від ситуації може бути доцільним поглиблене дослідження з метою конкретизації
цілей та кроків планування.

Створити чіткі повноваження в органах міського управління
Муніципальна практика свідчить, що внутрішнє управління проектами у великих громадах, яким притаманні диференційовані управлінські структури, є особливо важливим.
Чіткий розподіл повноважень та відповідальності є рекомендованим і для малих громад.
Тому в рамках міської адміністрації має бути чітко визначена відповідальність за КІМР. Так
можна мінімізувати конфлікти між учасниками процесу.
Поширеними організаційними формами для цього є підрозділи або центри при
управліннях міського планування, міського розвитку чи сприяння розвитку економіки.
Крім того, рекомендується їхнє пряме підпорядкування керівництву міської адміністрації.
Для ефективного залучення галузевих органів влади в кожному органі має бути призначена контактна особа, яка буде відповідати за КІМР і внутрішнє узгодження рішень.
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Планування процесу
Î З практики: інтегровані дії міської адміністрації в м. Людвігсбург
Місто Людвігсбург розпочало процес розробки КІМР, який підтримує міська адміністрація. Завдяки своїй активній позиції вона має суттєвий вплив на перебіг цього процесу. Мер міста Людвігсбург вже на ранній стадії створив центр управління, який складається з одного фахівця міського планування та одного управлінця і керує численними
заходами в рамках процесу КІМР. Центр управління взяв на себе узгодження рішень з
міською радою, яка активно долучається до реалізації процесів розвитку. Місто Людвігсбург, крім того, адаптувало свої управлінські структури з метою оптимізації вирішення
міжгалузевих питань. Більш детальну інформацію Ви знайдете на інтернет-сторінці міста
Людвігсбург: www.ludwigsburg.de.
Î З практики: визначення меж «просторів із знаком питання» в м. Білефельд
Місто Білефельд ідентифікувало т.зв. «простори із знаком питання», в яких існує необхідність проведення структурних змін та трансформацій. Визначення меж відбулося на
основі територіального аналізу демографічної й соціально-економічної ситуації, містобудівного аналізу та поточних спеціалізованих концепцій (серед іншого, концепцій демографічного розвитку, генерального плану житлової забудови). В рамках КІМР «простори
із знаком питання» розглядаються більш детально. Подальшу інформацію Ви знайдете на
інтернет-сторінці міста Білефельд: www.bielefeld.de.

Створити міжгалузеву робочу групу
Розробка КІМР супроводжується численними заходами з узгодження та координації,
тому для її розробки необхідні значні кадрові та часові ресурси. Щоб урахувати різноманітні теми, робоча група повинна мати міжгалузевий (міждисциплінарний) склад. Досвід
у процесах урбанізації, орієнтований на дійових осіб, знання модерації та медіації є важливими передумовами для успішної розробки КІМР.
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Залучити зовнішніх надавачів послуг
Зовнішні надавачі послуг привносять необхідний нейтральний погляд ззовні. Це може
бути корисним, особливо для проектів з конфліктним потенціалом. При цьому слід урахувати наступне: чіткий профіль з вимогами, які висуваються до фахівців з розробки КІМР,
полегшує вибір придатної організації. Тому перед проведенням тендера слід обов’язково
чітко з’ясувати і сформулювати цілі, основні питання досліджень та необхідні кроки КІМР.
Актуальність та достовірність наявних даних, аналізів та планувань мають бути також перевірені. Якщо організації на етапі подання пропозиції отримують можливість привнести
власний досвід, ініціативи та ідеї, то тим створюються хороші передумови для ефективних
та цілеспрямованих процесів.

Створити часові рамки для КІМР
Добре структуровані часові рамки полегшують швидкий перебіг процесу розробки
КІМР. У залежності від розміру території та змісту планування слід виходити мінімум з піврічного терміну, але в середньому скоріше – від 12 до 18 місяців. Якісний аналіз, детальні
підходи до вирішення проблем, а також комплексні процеси участі потребують часу. Послідовність окремих етапів розробки КІМР має бути чітко структурована. Проміжні результати КІМР, зокрема основну ідею та цілі, доцільно закріпити політичним рішенням міської
ради і в такий спосіб мінімізувати затримки процесів у подальшому перебігу.
Î З практики: Об’єднання «МИ» в м. Еберсвальде
Інтегрована концепція дій «Залізнична вулиця – разом до вищої якості життя» покликана після початкового етапу, який отримав сприяння, спонукати задіяних осіб не тільки до реалізації концепції, але й до її подальшого розвитку. Основною дієвою особою є
об’єднання «Коло економічних інтересів м. Еберсвальде» (об’єднання «МИ»). Під його дахом об’єдналися підприємці, самозайняті особи та зацікавлені громадяни, щоб «шляхом
сприяння розвитку економіки та політичної діяльності створити живе та гідне для життя
місто Еберсвальде». Наступною метою об’єднання є посилення розбудови цієї мережі. А
щодо Залізничної вулиці об’єднання має намір «зробити її знову воротами міста і помітною
для мешканців та відвідувачів міста.» Більш детальну інформацію Ви знайдете на інтернетсторінці координаційного центру Залізничної вулиці: www.eisenbahnstraße-eberswalde.de.
Мал. 4. Приклад перебігу проекту КІМР
Аналіз існуючого стану

Містобудування, структура користувачів,
соціальний простір, транспортний розвиток

Участь

Аналіз сильних та слабких Аналіз SWОT, план дефіцитів та шансів,
сторін
профіль сильних та слабких сторін
Система цілей та сфери
діяльності

Ієрархія цілей, текстова основна ідея,
короткий опис намірів

Концепція заходів /
рамковий план

Пріоритети дій, план фінансування,
«імпульсні проекти»

Концепція впровадження

Концепція впровадження та контроллінгу,
сіті-менеджмент / сіті-маркетинг

Джерело: Шультен: Міський та просторовий розвиток. Дортмунд
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Мал. 5. Критерії відмежування території

• Статистичні райони, соціальний простір
• Відмежування від існуючих планів, видів
користування чи функцій
• Якісна оцінка місцевих дійових осіб
• Обмеження, будівельно-фізичні бар’єри
• Інтуїтивно на основі суб’єктивних вражень
• Місцеві структурні взаємозв’язки
• Історичні аспекти розвитку міста
• Містобудівні ознаки
Джерело: Шультен: Міський та просторовий
розвиток. Дортмунд
Група управління
Представники
громади
Район Гоф
• Оберкотцау
• Шварценбах
• Шпамек
• Целль
Район Вунзідель
• Кірхенламітц
• Марктлойтен
• Реслау
• Шенвальд
• Вайсенштадт
Представники
регіону Південної
Франконії
Координація
проекту:
бюро д-ра Голля
Неформальні
зустрічі з мерами
Експертні зустрічі
фахових груп
Відвідування міст
Письмові
опитування

Аналіз та оцінка існуючого стану, сильні та
слабкі сторони, шанси
та ризики, перспективи
розвитку, потреба в діях

Вступне обговорення
із замовником
Процес планування

Вер.
2005

Вступний захід за участі громадян
Ідеї/пропозиції

Лист.
2005

Результати аналізу існуючого стану, концепція
розвитку, цілі для окремих сфер діяльності,
перші проектні ідеї

1-ий семінар
Роб. гр. 1: Туризм
Роб. гр. 2: Роздрібна торгівля
Роб. гр. 3: Економіка / соціальна сфера
Роб. гр. 4: міський вільний
простір

Січ.
2006

Пошук проектів, оцінка
проектів / пріоритети,
імпульсні проекти

2-ий семінар
Роб. гр. 1: Туризм
Роб. гр. 2: Роздрібна торгівля
Роб. гр. 3: Економіка / соціальна сфера
Роб. гр. 4: міський вільний
простір
Роб. гр. 5: природа / вільні
площі

Трав.
2006

Поглиблення імпульсних проектів,
інструменти середньострокового контролю
успішності, сфери діяльності адміністративного
співробітництва, структура впровадження,
організаційна модель

3-ий семінар
Роб. гр. 1: Туризм
Роб. гр. 2: Роздрібна торгівля
Роб. гр. 3: Економіка / соціальна сфера
Роб. гр. 4: міський вільний
простір
Роб. гр. 5: природа / вільні
площі
Роб. гр. 6: Адміністрація

Вер.
2006

Міжмуніципальна концепція розвитку

Міжмуніципальна
конференція міських рад
Легітимізація Концепції міжмуніципального розвитку

Лист.
2006

Мал. 6. Процес планування інтегрованої концепції майбутнього розвитку північної території гір Фіхтель
Джерело: Містобудівне та архітектурне бюро д-ра Гартмута Голля, м. Вюрцбург (2006)
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Вчасно врахувати формальні вимоги
Федерація та федеральні землі висувають у рамках програм сприяння міському
розвитку якісні вимоги, які слід враховувати
під час розробки КІМР. Правову основу КІМР
створюють Особливі положення з містобудування в §§ 136-186 Будівельного кодексу, Адміністративна угода між Федерацією та федеральними землями, яка базується на § 164b
Будівельного кодексу, а також відповідні положення федеральних земель. Усі програми
КІМР повинні містити наступні складові:
zzаналіз вихідної ситуації в формі аналізу сильних та слабких сторін,
zzвизначення території дії програми,
zzвизначення цілей,
zzформулювання підходів та заходів для територіального розвитку,
zzрозробка концепції заходів та фінансування,
zzзабезпечення громадської участі.

Визначення пріоритетів
КІМР повинен представляти практичні рішення для успішного територіального розвитку. Навіть якщо інтегрований підхід і вимагає комплексного розгляду, слід уже на ранньому етапі ідентифікувати основні напрями, відмежувати важливе від неважливого та
здійсненне від нездійсненного. Але які основи для аналізу є релевантними для успішного
розвитку території? Які заходи є в принципі придатними для досягнення визначених цілей і повинні мати пріоритет? Що є дійсно здійсненним (можливим) з огляду на обмежені
фінансові можливості? Відповіді на ці та інші запитання вимагають взаємодії між якісним
плануванням та орієнтованою на діалог участю громадян. На всіх етапах, від аналізу до
реалізації, діалог суттєво допомагає визначити основні задачі, побачити взаємозв’язки і
забезпечити впровадження. Налагоджений процес діалогу дозволяє визначити цілі та завдання, які будуть ґрунтуватися на загальному консенсусі.

Залучити актуальні плани та концепції
Для забезпечення результативності та ефективності слід вчасно перевірити можливість використання існуючих планів для розробки КІМР. Актуальні експертизи та концепції, статистичні дані та прогнози, існуючі цілі та ідеї можуть слугувати основою для КІМР
і прискорити процес планування. І ті плани, процеси діалогу та ініціативи, що вже знаходяться в стадії реалізації, також можуть стати доповненням до процесу розробки КІМР.
Їхня інтеграція заощаджує ресурси.

Забезпечити фінансування для розробки концепції
Фінансування розробки КІМР часто стає для громад першим бар’єром. Поруч із обдуманим вибором обсягу та змісту концепції слід вчасно з’ясувати, чи може бути розробка
КІМР предметом фінансового сприяння з боку федеральних земель. Для отримання відповідної інформації можна подати запит до органу державної влади, що опікується сприянням розвитку міст.
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2.2. Підготовка участі (залученості різних дійових осіб)
Участь у рамках сприяння розвитку міст є принциповою вимогою і розглядається як
активне залучення дійових осіб до територіального розвитку. При цьому йдеться не тільки про роботу з громадськістю та участь громадян. Вчасне залучення внутрішніх управлінських структур та інституцій сприяє розумінню, сприйняттю та здійсненності цілей і
заходів. Щоб така залученість відбувалася на якомога більш широкій основі, пропозиція
щодо участі має бути різноманітною та індивідуально спрямованою. Формальна участь
(наприклад, § 137 Будівельного кодексу) з огляду на всі процедурні кроки може бути доповнена інформаційними заходами. Велике значення для успішної участі має вибір придатного методу.
Громадяни все більше висловлюють бажання щодо вчасного, прозорого та професійного залучення до процесу планування. Добре підготовлена участь дозволяє залучити
осіб, інтереси яких зачіпаються (стейкхолдерів), і активізувати їх для досягнення цілей та
реалізації заходів. Якщо громадяни залучаються в недостатній спосіб, або погано поінформовані, то по відношенню до необхідних заходів може виникати спротив.
Добре організований процес участі відрізняється якістю та цілеспрямованістю пропозиції. В залежності від змісту та цілей КІМР слід звертати увагу на те, що участь має пропонуватися в правильний час, щодо правильних тем та правильними дійовими особами.
Бажана інтенсивність участі та впливу має знаходити свій вираз у виборі методу участі. Якщо участь спрямовується на інформування стейкхолдерів та зацікавлених осіб про
проект та його впливи, то тоді практично не існує можливості впливати на процес ухвалення рішень. Консультативні процеси участі надають стейкхолдерам та зацікавленим
особам можливість висловити свою думку і привнести власні ідеї, які враховуються при
ухваленні рішень. Найбільш інтенсивна форма участі – це участь в ухваленні рішень. Рівень такої участі може сягати від спільної розробки пропозицій до широких прав впливу
залучених осіб на ухвалення рішень.
Чим вищою є інтенсивність участі, тим більшим є вплив залучених осіб. До прозорої
процедури належить вибір такої інтенсивності, яка забезпечує прийнятне співвідношення між користю та витратами (часу) і чітко визначає межі.
Слід звертати особливу увагу на те, щоб не провокувати виникнення хибних очікувань.
Крім того, важливо, щоб участь орієнтувалася на відповідні процедурні кроки. Рішення,
які вже були ухвалені, як правило, не переглядаються.
Прозора участь створює реалістичні рамки розвитку і управляє напрямами дискусії.
Але участь не може бути і самоціллю, вона має сприяти розробці надійних та практичних рішень.

Організація цілеспрямованого процесу участі
Центральною проблемою процесу участі є наступна: хто, коли і як залучається? Момент залучення, цільові групи, інструменти та методи залучення визначаються з урахуванням ідентифікованих тем, рамкових умов (час, витрати, персонал) та цілей участі.
На першому етапі відбувається збір ідей для процесів участі. Тут йдеться, насамперед,
про те, щоб зібрати необхідну для поступу інформацію, з’ясувати передумови для участі
(наприклад, правила, строки та ін.) і визначити інші рамкові умови (наприклад, фінансування, розподіл завдань). Наприкінці цього етапу має постати концепція участі.
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Мал. 7. Різна інтенсивність участі
Висока

Вид участі

Приклад

Участь в ухваленні рішень

Робочі групи, круглий стіл, медіація

Консультування

Опитування, публічні дискусії, відгуки

Інформування

Інформаційні заходи, листи, інтернет

Низька

Джерело: Шультен: Міський та просторовий розвиток. Дортмунд

Після цього відбувається конкретна підготовка участі, під час якої мають бути вирішені
змістовні та організаційні питання. Тут визначаються і оприлюднюються конкретні цілі та
завдання, інформуються і запрошуються потенційно зацікавлені особи та стейкхолдери.
Важливо, крім того, визначити можливості впливу залучених осіб та поводження з напрацьованими результатами. Під час планування процеси та методи можуть бути адаптовані,
а також з’ясовані інші організаційні питання (наприклад, приміщення, технічні засоби,
харчування та ін.).
Реалізація участі спрямовується, насамперед, на забезпечення якості. Слід з’ясувати
ролі та повноваження учасників. Має також бути визначеним поводження з інформацією,
форми та шляхи її оприлюднення. Так само слід узгодити, в який спосіб будуть фіксуватися, презентуватися третім особам та впроваджуватися результати роботи.

Залучити дійових осіб до територіального розвитку
У процесі територіального розвитку перетинаються погляди різних дійових осіб. Тут
безпосередньо зачіпаються інтереси осіб, які проживають поруч із зоною проведення
певних заходів, як наприклад: власники нерухомості, роздрібні торговці та підприємці.
Крім того, для територіального розвитку може бути важливим залучення до процесу як
окремих осіб, так і представників громадських об’єднань, палат, церков, асоціацій, ініціатив та груп лобі.
Привносячи власні знання місцевих особливостей, дійові особи допомагають сфокусувати увагу на центральних викликах і ідентифікувати перспективні сфери діяльності. Вони є
також і головними мультиплікаторами, які поширюють проектні ідеї та успіхи серед громадськості, цілеспрямовано звертаються до важливих груп населення і напряму повідомляють
про проектні цілі. При відборі дійових осіб не слід виключати нікого. Тільки так можна забезпечити збалансоване обговорення різних позицій і досягти взаємного порозуміння.
Часто тут можна побудувати роботу на основі існуючих мереж та колишніх процесів
участі. Структури участі з добре узгодженими процесами, які добре себе зарекомендували, можна використовувати для того, щоб не перевантажувати ресурси центральних дійових осіб додатковими процесами участі.
Î Для практики: хороша участь...
zzсприяє обміну досвідом та інформацією,
zzпосилює ідентифікацію громадян та груп інтересів із своїм житловим та життєвим

середовищем,

zzсприяє розумінню інших думок,
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zzпідтримує збалансованість інтересів,
zzпідвищує якість, прозорість та сприйняття рішень,
zzпосилює ідентифікацію громадян та груп інтересів з ухваленими рішеннями,
zzстворює довіру до політики та державного управління,
zzмінімізує затримки реалізації та разом із цим дозволяє уникати додаткових витрат.

Визначити ролі та розподілити повноваження
Хибні очікування окремих дійових осіб або груп громадськості створюють конфліктний
потенціал і залишають розчарування. Тому розподіл ролей має бути чітко визначеним із
самого початку, а також бути прозорим як всередині структури, так і назовні. Доцільно
з’ясувати такі питання, як:
zzХто керує процесом планування та діалогу?
zzХто є контактною особою у разі виникнення питань, сумнівів, пропозицій?
zzЧи можуть громадяни в процесі планування ухвалювати рішення?
zzЧи мають дійові особи в робочих групах визначати основні напрями та заходи

КІМР?

zzЯку роль мають відігравати експерти та фахівці міського управління?

Залучати громадян на ранній стадії
Вчасно започаткований та відкритий процес діалогу дозволяє зацікавленим громадянам привносити в розробку КІМР свої питання, ідеї та пропозиції. Участь вважається вчасною та відкритою тоді, коли в рамках економічно та юридично можливого залишається
вільний простір для ухвалення рішень. Таким чином можна забезпечити процес планування, який не буде проходити повз потреби та інтереси громадян. Крім того, діалог створює можливості для критичного розгляду і служить для медіації різних точок зору. Він
посилює довіру до планування та заходів. До того ж у процесі діалогу важливо вчасно і
відкрито обговорити межі можливого.

Приклад: робота з громадськістю на інформаційних стендах
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З підвищенням рівня конкретизації
заходу зростає також і конфліктний потенціал. Хоча саме під час абстрактних
дискусій про цілі та напрями територіального розвитку встановлюються важливі віхи, інтерес дійових осіб
зростає, як правило, із підвищенням
деталізації проектних ідей та рішень.
Одночасно зменшується можливість
впливу на цілі та принципові рішення.
Тому важливо вчасно залучати громадян до процесу діалогу і з самого початку забезпечити участь дійових осіб,
інтереси яких зачіпаються.

Участь галузевих управлінь та політиків
Міжгалузеве співробітництво різних органів міського управління є важливим фактором успіху для інтегрованих процесів планування. Різні галузеві управління мають бути
на ранній стадії залучені до розробки КІМР. Ефективне поєднання різних галузевих напрямів створює в сумі додану вартість інтегрованого підходу. Створення проектних, робочих чи управлінських груп допомагає здолати галузеві межі і консолідує фахові знання різних галузевих управлінь на стадії аналізу чи розробки концепції. Саме з огляду на
питання здійсненності заходів, витрат чи часової пріоритетності, фахівці, маючи багаторічний досвід роботи у відповідному управлінні та детальні знання, можуть дати важливу
оцінку положень КІМР. Поруч із органами міського управління в процесі розробки КІМР
повинні брати окрему участь представники політики, торгівлі та економіки.
Керівництво міського управління та політики є основною рушійною силою успішного
процесу територіального розвитку. Чим більше уваги вони приділяють КІМР, тим швидше органи міського управління, суб’єкти ухвалення рішень та мультиплікатори залучаються до активної співпраці в процесах КІМР. Політики мають залучатися якомога раніше,
оскільки вони мають затверджувати КІМР як основу для подальшої діяльності. Політична
підтримка процесу та змісту КІМР утворюється шляхом регулярного інформування політичних органів, цілеспрямованого запрошення на публічні заходи, або залученням до
окремих робочих груп.

Використовувати міжмуніципальне співробітництво
Для вирішення проблемних питань, які виходять за межі окремих громад, як, наприклад, проблеми життєзабезпечення, вчасно започатковане співробітництво між громадами може сприяти впровадженню надійних рішень і підвищувати можливість їхньої реалізації. Програма сприяння міському розвитку «Малі міста та громади» визначає в цій
сфері особливі напрями. В рамках регіонального узгодження напрями та цілі рівнів планування, що виходять за межі однієї громади, можуть бути легше інтегровані в місцеві
стратегії розвитку. В якій формі відбуватиметься співробітництво, залежить від існуючих
структур та цілей такого співробітництва.
Якщо в минулому міжмуніципальне співробітництво ще не проводилося, то розробка
КІМР може надавати імпульси для початку реалізації спільних проектних ідей. У процесі
роботи можуть з’являтися інші потенціали для співробітництва.
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Мал. 8: Дійові особи в процесі діалогу

Akteure

Поняття на малюнку 8: Власники, підприємці, житлові товариства, ресторани, суб’єкти надання соціальних послуг, палати ремісників, асоціації, діти та молодь, торгово-промислові
палати, спілки, громадські ініціативи та групи, фахова громадськість, люди похилого віку,
церкви та соціальні установи, органи державної влади, мешканці, політики.

Інформувати через роботу з громадськістю
Поточна інформація про планування КІМР, яка подається через повідомлення в преси,
інтернет та інформаційні заходи, відіграє важливу роль для її сприйняття та зрозумілості
громадськістю. Для того, щоб звернутися до різних цільових груп, можна використовувати різні медіа.
Інформаційні канали для специфічних цільових груп можуть допомогти в цілеспрямованій організації участі. Важливим аспектом є доступність та поширення якісної інформації, яка в разі необхідності подається з перекладом на зрозумілу для широкого загалу
мову (а не на «фаховій латині»), або навіть на «легку мову» (інклюзія).
Результати процесів участі мають бути задокументовані. Це підвищує їхню зрозумілість як
основи для подальшого процесу планування. Хорошим рішенням з поміркованими витратами є оприлюднення протоколів чи матеріалів заходів на відповідних інтернет-сторінках.
Î Для практики: посібники з участі
zzМіністерство економіки, енергетики, промисловості, підприємництва та ремесел фе-

деральної землі Північний Рейн – Вестфалія (видавник): інструменти для діалогу та
участі. Методичні рекомендації для залучення громадськості. Дюссельдорф, 2012 р.

zzСенат з питань міського розвитку та екології: Посібник для партиціпації. Берлін,

2011 р.

zzФонд Бертельсманна (видавник): Консультації онлайн. Практичні рекомендації для

залучення громадян через інтернет. Гютерсло, 2010 р.

Î З практики: Участь громадян у м. Дельменгорст
Місто Дельменгорст під час розробки КІМР застосувало різноманітні методи участі,
апелюючи при цьому до різних цільових груп. Особливо слід зазначити тут участь молоді
шляхом присутності в соціальній мережі «Facebook». За допомогою цієї платформи були
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з’ясовані погляди молодих громадян міста на його розвиток, що їм подобається, а що їм
особливо заважає, де існують проблеми, і які вони мають ідеї, щоб зробити Дельменгорст
ще більш привабливим для проживання. Більш детальну інформацію Ви знайдете на інтернет-сторінці міста Дельменгорст www.delmenhorst.de.

Фактори успіху для розробки КІМР
zzСлід реалістично оцінювати власні ресурси міського управління і розумно їх консо-

лідувати.

zzЗалучення зовнішнього надавача послуг відкриває нейтральний погляд та привно-

сить новий досвід.

zzДля забезпечення окремих кроків процесу та їхніх результатів слід до процесу пла-

нування інтегрувати політичні рішення. Рекомендується затвердження проміжних
результатів.

zzДіалог має розглядатися як центральний елемент. До цього відноситься його на-

лежне кадрове та фінансове забезпечення.

zzХороша участь має здійснюватися вчасно та постійно.
zzЗміст дискусій має бути прозорим і зрозумілим навіть для дилетантів.
zzУсі стейкхолдери мають активно залучатися, слід ураховувати відповідні шляхи ко-

мунікації для різних цільових груп.

zzПрофесійна модерація допомагає, особливо в конфліктних ситуаціях.
zzУ процесах участі має бути можливим відкрите формулювання інтересів залучених

дійових осіб. Контр-позиції повинні також мати місце. Тільки так можуть бути створені можливості для балансу інтересів.

zzСлід чітко визначити ролі учасників у процесі. Слід визначити відповідні компетенції.
zzУ робочій програмі слід вчасно визначити пріоритети, які враховують центральні

виклики.
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3. Зміст КІМР
Змістовна робота над КІМР має орієнтуватися на конкретні проблеми та відповідні рішення. Для раціональної розробки заходів є необхідним ґрунтовний аналіз вихідної ситуації. Зрозуміла система цілей та пов’язана з нею програма діяльності мають бути розроблені на початковому етапі створення КІМР і обґрунтувати концепцію проекту та заходів.
Відображення необхідних для реалізації заходів витрат та можливостей фінансування є
необхідною складовою КІМР. Рівень деталізації окремих робочих кроків визначається наявністю попередньо проведеної роботи, опису проблем та ресурсів.

Основні питання до розділу:
zzЯк ідентифікувати територію розвитку та основні вимоги до дій?
zzЯк ефективно провести аналіз з орієнтацію на проблеми?
zzЯк розробити надійні рішення для територіального розвитку, і на що при цьому

слід звернути увагу?

zzЯк структурувати проекти та відповідні заходи для досягнення вищих цілей?
zzЯкі існують фінансові можливості для реалізації заходів?
zzЯк витрати та фінансування відображаються в КІМР?

3.1. Основний зміст КІМР
Основою КІМР є проекти та заходи територіального розвитку. Для їхньої раціональної
розробки є необхідним проведення ґрунтовного аналізу сильних та слабких сторін. Крім
того, важливим є широке сприйняття цілей. Стратегія реалізації КІМР має описувати відповідні витрати та фінансові можливості для реалізації проектів та заходів, а також фіксувати їх в плані заходів та фінансування.
КІМР має складатися з наступних блоків:
zzтематичний аналіз існуючого стану (інвентаризація проблем)
zzінтегрований профіль сильних та слабких сторін
zzідея, цілі, напрями діяльності
zzпроекти та заходи
zzстратегія реалізації та контроль успішності
zzогляд витрат та фінансування.

3.2. Аналіз існуючого стану та перспективи розвитку
Аналіз існуючого стану і прогноз майбутнього розвитку служать відправною точкою
для змістовної роботи над КІМР. Зроблені на цій основі висновки дозволяють ідентифікувати специфічні сильні та слабкі сторони відповідної території і розробити вимоги до дій.

Упорядкування та визначення меж території
При визначенні вихідної ситуації є необхідною просторова та функціональна
прив’язка КІМР до загальноміського чи, в разі необхідності, регіонального контексту.
За допомогою цього ситуація на території може бути представлена більш чітко та диференційовано. Для проведення ґрунтовного аналізу слід визначити межі досліджуваної
території. Вона може охоплювати і більшу площу, ніж та територія, на якій потім будуть
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проводитися заходи. Приводом для змін меж території можуть бути нові, до цього часу
невраховані взаємозв’язки.
Для формального визначення меж території проведення заходів Будівельний кодекс у
контексті сприяння міському розвитку передбачає декілька можливостей. Використання
меж всієї громади в якості меж території сприяння не допускається.
Важливо, щоб остаточно визначені межі території були в зрозумілий спосіб відображені в КІМР. Для цього рекомендується в якості ілюстрації використати карту і подати короткий опис. Якщо по запланованому проекту подається заявка на отримання сприяння
в рамках програм державного фінансування міського розвитку, згідно з особливим законодавством у сфері містобудування, як правило, має відбуватися формальне затвердження меж території або шляхом закріплення в статуті, або відповідним рішенням міської ради чи ради громади. Для визначення меж території рекомендується посилатися на
райони міста чи на інші, статистично вже відмежовані просторові структури. Це полегшує
збір даних під час проведення аналізу і оцінювання. Якщо в існуючих загальноміських
концепціях вже існує визначена територія, то її можна використати для КІМР.

Збирати цілеспрямовані та доцільні дані
Аналіз вихідної ситуації має здійснюватися в структурований та цілеспрямований спосіб. При цьому важливо вчасно узгодити питання, що мають досліджуватися, і сфокусувати аналіз саме на них. У противному випадку існує небезпека того, що дані, які збиралися
з великими затратами, та проведений аналіз, будуть мати другорядне значення для подальшого процесу територіального розвитку. Рекомендується заздалегідь перевірити, які
дані вже є в наявності, або в разі необхідності можуть бути підготовлені третіми особами.
Загального списку даних, який був би придатним для всіх, не існує. Але моніторинг
програм сприяння міському розвитку дозволяє зробити деякі висновки. Подальші рамкові умови виходять зі вже існуючих планів та цілей. Вони охоплюють як офіційне, так і
неформальне планування. Зведення рамкових умов та даних на початку процесу добре
зарекомендувало себе на практиці.

Розкрити шанси та ризики розвитку
За допомогою сценаріїв та прогнозів можна оцінити майбутній розвиток території та
наслідки заходів на невеликому просторі. Для цього розглядаються не тільки існуючі проблеми, але й передбачаються можливості хибного розвитку та реалістичні потенціали.
Зроблені висновки враховуються в роздумах над плануванням і роблять можливою сталу дієвість проведених заходів. Таке обмірковування можливих варіантів розвитку є вирішальним фактором для визначення раціональних цілей, проектів та заходів. При цьому
слід враховувати різні сфери: як великі будівельні проекти, так і можливе закриття підприємств, як загальносуспільний, так і регіональний розвиток – все може мати значення.
Перспективи економічного, демографічного та соціального розвитку можуть бути ефективно інтегровані до процесу розробки КІМР і на основі простих моделей прогнозування.
Сценарії допомагають урахувати альтернативні варіанти розвитку.

3.3. Розробка системи цілей
Чіткі та зобов’язуючі цілі не тільки створюють основу для розробки та формулювання заходів, які працюють на досягнення цілей, але й пропонують хорошу можливість
для пізнішого контролю успішності. Обґрунтована система цілей може бути розроблена
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на основі проведеного аналізу існуючого стану та в рамках загальноміських та регіональних проектів. При цьому слід ураховувати наступні пункти:

Сформулювати ідеї та напрями розвитку
Рекомендується сформулювати ідеї та напрями розвитку, за допомогою яких можна не
тільки унаочнити цілі планування для громадськості і розповісти про них у більш зрозумілий спосіб, але й конкретизувати програмні вимоги. Ідеї та основні напрями розвитку
території мають вписуватися в загальноміські вимоги та функціональний розподіл.

Розробити цільову ієрархію
На практиці добре зарекомендувала себе ступінчата ієрархія цілей, яка визначає загальні уявлення про розвиток території. Для всієї досліджуваної території визначаються
так звані вищі цілі, а на їхній основі конкретизуються сфери та території дій із власними
під-цілями. Сфери та території дій є основними напрямами розвитку відповідної території, щодо яких мають бути визначені конкретні, зрозумілі та реалістичні цілі. Чим точніше
будуть сформульовані цілі, тим легшим буде вибір та визначення пріоритетів для проектів та заходів, що мають бути реалізовані, та пізніше контроль успішності.
Мал. 9: Типові індикатори для аналізу соціально-просторової ситуації
Інфраструктура / Життєзабезпечення
• заклади освіти
• спеціалізовані лікарі та лікарні
• інше

Зайнятість
• підприємництво
• молодіжне безробіття та безробіття на
тривалій основі
• інше

Структура та розвиток населення
• кількість мешканців
• вікова структура
• міграційне підґрунтя
• розмір домогосподарств
• інше

Соціальне становище
• домогосподарства за рівнем надходжень
• кількість дітей
• вакцинація
• надмірна вага у дітей
• інше

Освіта
• знання мов
• частка осіб з незавершеною шкільною
освітою
• інше

Екологія
• Шумова емісія
• частка зелених насаджень
• інше

Джерело: Шультен: Міський та просторовий розвиток. Дортмунд
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Мал. 10: Рамковий план, центр міста Вюрцбург

Умовні позначки:
Реорганізація публічного простору
Адаптація публічного простору
Благоустрій публічного простору
Благоустрій зони потенціального розвитку
Ремонт будівель
Благоустрій площ
Підвищення якості використання вільних зон
Зелені насадження
Підкреслити міську домінанту
Оптимізація входу/доступу

Джерело: Відділ будівництва міста Вюрцбург / Шультен: Міський та просторовий розвиток.
Дортмунд

Î З практики: Федеральна база даних сприяння
Федеральна база даних сприяння Федерального міністерства економіки та енергетики пропонує детальну та актуальну інформацію щодо майже 1 700 програм сприяння
федерації, федеральних земель та Європейського Союзу. Ці дані дозволяють здійснювати цілеспрямований пошук придатних інструментів сприяння і одночасно надають огляд
різноманітних державних пропозицій фінансової допомоги. Крім того, зацікавлені особи
знайдуть тут дані важливих контактних осіб. Більш детальну інформацію Ви знайдете на
відповідній інтернет-сторінці федерації за посиланням: www.foerderdatenbank.de.
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Врахувати конфлікти цілей
У системі цілей слід ураховувати взаємні впливи, а також чітко розпізнавати конфлікти цілей,
які виникають на цій основі. Для
кращого сприйняття та успішної
реалізації проектів та заходів
слід чітко визначити негативні взаємні впливи. Так, наприклад, вимога захисту архітектурних пам’яток може вступати в конфлікт з уявленнями про енергетичну санацію будівель.
Проекти та заходи не мають знову розроблятися на основі КІМР. Часто на певній території вже існують сплановані заходи, або заходи, що вже знаходяться в реалізації. Рекомендується інтегрувати ці заходи до КІМР і розробити узгоджені цілі, проекти та заходи.

Визначити сфері діяльності
Визначення основних сфер діяльності для територіального розвитку базується на результатах аналізу і відбувається у зв’язку з формулюванням ідей та цілей. Сфери діяльності повинні бути тематично пов’язані і відображати основні вимоги до дій. Крім того,
тут обов’язково рекомендується провести узгодження з дійовими особами. До типових
сфер діяльності, серед іншого, відносяться:
zzструктура міста,
zzжитло,
zzекономіка та зайнятість,
zzсоціальна інфраструктура,
zzосвіта та наука,
zzтранспортна інфраструктура,
zzкультура, дозвілля, туризм
zzклімат, енергетика, екологія
zzміський маркетинг,
zzгромадська активність,
zzмережі та співробітництво,
zzмісцеві фінанси.

Мал. 11: Зразок проектного формуляру
Назва Проекту
Опис Проекту...
Ціль Проекту...
Пріоритет...

Строк дії...

Витрати...

Конфлікти цілей та синергетичні ефекти...
Відповідальність

Партнери по співробітництву

Можливості участі
Джерело: Шультен: Міський та просторовий розвиток. Дортмунд
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3.4. Розробка концепції заходів
Обираючи і розробляючи окремі заходи, посприяти успіху може попередня оцінка їхньої результативності. Заздалегідь слід також порахувати часові, кадрові та фінансові витрати. Часто відображення цієї оцінки у багатьох федеральних землях є
обов’язковою складовою списку вимог до кожної КІМР.

Визначити пріоритетність заходів – генерувати динаміку
Якщо результативність, витрати та час вже проаналізовані, то легше проводити
оцінку та визначення пріоритетів по проектам та відповідним заходам.
Тут добре зарекомендувала себе диференціація довгострокових ключових проектів
та короткострокових практичних імпульсів. Чим сильніше проекти та відповідні заходи сприяють досягненню поставленої мети, тим скоріше вони мають бути реалізовані.
Значення проектів, що швидко реалізуються і створюють імпульси, не можна недооцінювати. Таким чином перші результати планування стають реальністю і дбають про
позитивний настрій дійових осіб та громадськості. Тому відразу після затвердження КІМР
рекомендується провести перші заходи і поінформувати громадськість про перші успіхи.

Ефективно поєднати окремі заходи
Щоб підвищити результативність окремих заходів, вони можуть поєднуватися в
проекти. До цього можна залучати і ті окремі заходи, що вже знаходяться в реалізації,
що дозволяє досягти синергетичних ефектів і підвищити результативність окремих заходів. Проекти, що мають велике значення, можуть бути виділені як провідні проекти.
Щоб мати можливість використовувати кошти програм сприяння міському розвитку, заходи, які потребують сприяння, ще не мають знаходитися в реалізації. Крім того,
вони не мають бути високорентабельними. Це означає, що вони не мають створювати
безпосередній приватно-економічний прибуток. Але при розробці заходів слід думати
не лише тільки про можливість отримання державного фінансового сприяння. Заходи можуть фінансуватися і іншими програмами чи приватними третіми особами. Одну
з можливостей для залучення приватного капіталу становлять, наприклад, так звані
фонди розпорядження, у яких беруть участь підприємства.
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Мал. 12: Приклади можливостей сприяння

Поняття на малюнку 12: Можливості сприяння: кошти молодіжного сприяння, Закон про фінансування муніципального транспорту, сприяння захисту архітектурних пам’яток, Європейські фонди регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, кошти захисту навколишнього середовища, кошти в рамках закону про фінансування, LEADER, Європейський
інтеграційний фонд, програми Кредитної установ з відбу-дови (KfW), сприяння розвитку громадського міського транспорту, Програма регіонального економіч-ного розвитку, сприяння
культурному розвитку, сприяння міському розвитку, сприяння розвитку жит-лового простору, сприяння ренатуралізації водоймищ, фонди.
Джерело: Шультен: Міський та просторовий розвиток. Дортмунд

Узгодити заходи
Розробка заходів, так само як і планування коштів та ресурсів, має відбуватися в тісному
узгодженні з особами, відповідальними за їхню реалізацію. За допомогою концепції реалізації заходів узагальнюється та узгоджується подальший фаховий, організаційний та часовий
перебіг діяльності на етапі реалізації. При цьому мають бути з’ясовані не тільки повноваження та функції задіяних осіб, але й повноваження для ухвалення рішень, а також участь політиків, громадськості та можливих управлінських кіл.
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Жвавий
центр з
Заходи
хорошою вищого
доступні- рівня
стю

Без витрат

Розробка концепції велосипедних
доріжок

Без витрат

140 000 €
80 000 €
25 000 €
40 000 €
10 000 €

Запровадження
Підприємці
ринку в центрі міста

Менеджмент вулиць

Проектний фонд

Моніторинг

Оцінювання

Створення
проектного фонду

Підприємці,
Без витрат
можл. створення інтегрованої групи
управління,
уповноважений міста

Без витрат

Конкретизація поSVG,
ложень КІМР щодо
підприємці
концепції площі для
паркування

Об'єднання
роздрібних
торговців, розробка
маркетингу району
міста

Прогнозні
рамки витрат

Можливі
учасники
проекту

Заходи

60%

60%

30%

60%

-

-

-

-

40%

40%

20%

40%

-

-

-

-

50%

-

-

-

-

2013

2014

Короткострокові
витрати

Дотації МуніциЧастка
2012
програми пальна третіх осіб
федераль- частка
(в т.ч.
ної землі
міста)

Розподіл витрат

Мал. 13: Огляд витрат та фінансування КІМР у районі міста Вюрцбург Гайдінгсфельд

2015-2017

Середньостр.
витрати
з 2018 р.

Довгостр.
витрати

Власний
внесок міської
адміністрації

Власний
внесок міської
адміністрації

Власний
внесок міської
адміністрації

Примітки до
витрат
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Без витрат

50 000 €

1 млн. €

Перенаправлення
транспортного руху;
адаптація сигналів
світлофорів на перехресті вулиці Клінгенштрасе/Ройтерштрасе; проведення
робіт з дорожньої
розмітки

Перебудова частини Власники привулиці Клінгенштрасе леглих земельних ділянок

1,3 млн. €

65 000 €

Прогнозні
рамки
витрат

Розширення використання ратуші

Оформлення ратуш- Громадяни
ної площі на основі
результатів конкурсу
(планування будівельних заходів)

Можливі
учасники
проекту

27%

-

-

60%

60%

18%

100%

-

40%

40%

55%

-

-

2013

2014

Короткострокові
витрати

Дотації МуніциЧастка
2012
програми пальна третіх осіб
федечастка
(в т.ч.
ральної
міста)
землі

Розподіл витрат

Джерело: Відділ будівництва міста Вюрцбург / Шультен, Міський та просторовий розвиток, Дортмунд

Жвавий
центр з
хорошою
доступніЧастина
стю
вулиці
Клінгенштрасе

Простір
навколо
ратуші

Проведення конкурсу на реалізацію
проекту з переоформлення ратушної площі

Заходи

2015-2017

Середньостр.
витрати
з 2018 р.

Довгостр.
витрати

Внески власників згідно
законодавства; прогнозні відсотки

Примітки до
витрат

3.5. Консолідація коштів

Консолідація коштів означає цілеспрямоване використання різних державних та/або
приватних джерел фінансування. В більшості проектів беруть участь різні відомства, які
виділяють відповідні суми фінансування в своїх бюджетах. Можливим є також комбінування різних програм сприяння. Успішний КІМР для реалізації запланованих заходів
працює з різними джерелами фінансування.

Забезпечити довгострокове залучення приватних дійових осіб
Приватні дійові особи мають бути ефективно залучені до реалізації КІМР. Вже в процесі розробки може бути пробуджений інтерес до участі і створена довіра до запланованих цілей і заходів. Добре зарекомендувало себе розуміння та вчасне залучення в якості
партнерів з реалізації проектів власників нерухомості, представників житлового господарства, роздрібної торгівлі, місцевих підприємств, асоціацій, громадських спілок, церков чи благодійних організацій. Практика показує, що визнання громадою положень КІМР
є важливою передумовою для довгострокової активної участі приватних осіб та відповідних інвестицій в майбутньому.

Активізувати приватні кошти
Участь приватних дійових осіб у реалізації КІМР може виражатися у формі надання
власних послуг, майнових пожертв, спонсоринга чи інвестицій на місцях. Поєднання приватних ініціатив з державними програмами сприяння міському розвитку є цілком можливим і бажаним. Деякі власники можуть, наприклад, по узгодженню з громадою подати
заявку на фінансування нерентабельних витрат, пов’язаних із підвищенням якості (ремонтом) простору спільного використання.
Î Для практики: Фонди розпорядження в контексті сприяння міському розвитку
Фонди розпорядження у рамках міського розвитку є бюджетами, участь у яких беруть
приватні дійові особи, як правило, в розмірі мінімум 50%. Вони створюються на міських
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територіях розвитку, щоб підштовхнути дійових осіб на місцях (мешканців, підприємців,
власників нерухомості, фонди, спілки та ін.) до реалізації власних проектів та заходів.
Тому вони сприяють активності та самовідповідальності по відношенню до районів міста.
В рамках фондів розпорядження можуть, як правило, фінансуватися інвестиційні та неінвестиційні заходи, при чому відбір проектів здійснюється робочою групою на місцях, яка
бере на себе і відповідальність за їхнє належне впровадження та використання коштів.
Інструмент «фонди розпорядження» був започаткований у програмі «Соціальне місто», в рамках якої фонди отримували до 100% фінансування з коштів програм сприяння
міському розвитку. Починаючи з часу укладання Адміністративної угоди (2010 р.) докладаються зусилля, щоб запровадити цей інструмент також і в інші програми сприяння міському розвитку. Наразі цей інструмент набуває значення, насамперед, у сфері програми
«Активні центри міст та районів міст». Більш детальну інформацію Ви знайдете в публікації колишнього Федерального міністерства транспорту, будівництва та міського розвитку
«Фонди розпорядження в контексті сприяння міському розвитку».
Î З практики: Фонд розпорядження в м. Фінстервальде
Перед містом Фінстервальде стоять виклики у формі слабкої регіональної структури та
скорочення кількості населення. Для міської зони сприяння в рамках програми «Активний центр міста та районів міста» було вирішено залучити приватний сектор. Для цього
був створений фонд розпорядження, який станом на 2011 рік мав 60 000 євро. Слід виділити його чіткий профіль та участь у спів-фінансування приватного сектору, яка становила набагато більше 50%. Більш детальну інформацію Ви знайдете на інтернет-сторінці
міста Фінстервальде: www.finsterwalde.de
Муніципальні програми сприяння можуть дати поштовх залученню представників
приватного сектору в якості партнерів до процесів реалізації КІМР. Фонди розпорядження також створюють можливість для участі приватних осіб. В залежності від федеральної
землі іншим варіантом такого залучення можуть бути business Improvement districts (bId)
або housing Improvement districts (hId).
У рамках співробітництва з приватним сектором КІМР може слугувати основою для
зобов’язуючих угод у формі публічно-правових договорів. Прикладом є договори про
розвиток міста чи про перебудову міста, які можуть перебирати або конкретизувати зміст
КІМР.

3.6. Огляд витрат та фінансування
Огляд витрат та фінансування надає інформацію про витрати та їхнє покриття. Для
цього узагальнюються витрати та надходження проектів і окремих заходів і структуруються з розбивкою в часі. Зрозуміла таблиця витрат та фінансування є важливою передумовою для отримання фінансування з боку програм сприяння розвитку міста. Крім того,
такий огляд допомагає координувати інвестицій під час процесу реалізації.

Визначити ступінь деталізації та структуру
Наскільки деталізованим буде огляд витрат та фінансування залежить від стану планування, а також від величини і складності проектів та заходів. Добре зарекомендував
себе поділ витрат та фінансування на дві частини в залежності від горизонту реалізації.
При цьому в першій частині детально описуються всі короткострокові заходи, а друга
частина містить огляд запланованих заходів, які мають реалізовуватися пізніше. Але й
тут рекомендується проводити прогнозну оцінку витрат. Крім того, в огляді витрат та
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фінансування доцільно зазначити
відповідальних учасників проекту, а
також їхні внески на реалізацію. Так,
на основі обсягу інвестицій представників приватного сектору можна, наприклад, обґрунтовувати пріоритети проекту.
Огляд витрат та фінансування потребує регулярної актуалізації. Тільки тоді він може ефективно використовуватися як дієвий інструмент
управління. Деякі федеральні землі
в рамках програм сприяння міському
розвитку надають спеціальні формуляри для складання огляду витрат та
фінансування.

Фактори успішності для визначення змісту основних напрямів
діяльності
zzАналіз вихідної ситуації відбувається цілеспрямовано в рамках багаторівневого

підходу, який надає можливість на ранній стадії ідентифікувати основні напрями
діяльності.

zzНа проведеному аналізі ґрунтується формулювання цілей, які затверджуються піс-

ля критичної рефлексії.

zzПріоритетність заходів визначається з огляду на їхню здійсненність та результатив-

ність. Крім того, визначаються стартові заходи.

zzДля процесу територіального розвитку визначаються центральні заходи, які слу-

жать ключовими проектами.

zzПотрібно вчасно і дієво повідомляти про успіхи, що підвищує мотивацію дійових

осіб.

zzПредставники приватного сектору та галузеві органи (управління) державної влади

послідовно залучаються до процесу, вони мають заохочуватися до реалізації та фінансування заходів.

zzПолітична підтримка та зобов’язуючий характер заходів сприяють успіху реалізації.
zzЦілі мають бути сформульовані реалістично, вони повинні і поза межами КІМР но-

сити зобов’язуючий характер для відповідної території.

3.7. Ухвалення рішення
Останнє доопрацювання змісту КІМР відбувається після його узгодження на політичному рівні. Зворотна реакція політиків інтегрується до концепції. КІМР затверджується рішенням ради міста чи громади і набуває характеру зобов’язуючої дії.
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4. Важливі кроки під час реалізації Концепції
З ухваленням політичного рішення радою міста чи громади починається етап реалізації того списку заходів, який був напрацьований у рамках КІМР. Тепер КІМР із своїми цільовими установками, пропозиціями заходів та організаційними структурами
стає центральним інструментом реалізації та управління територіальним розвитком.
Регулярний, супроводжуючий моніторинг успішності реалізації дозволяє, в разі необхідності, здійснювати адаптацію процесу впровадження КІМР до рамкових умов, що
зазнали змін. І тут знову стає важливим вчасне залучення дійових осіб. По завершенню фази сприяння та наприкінці реалізації визначаються важливі віхи подальшого
розвитку.

Основні питання до розділу
zzЯк можна успішно організувати реалізацію КІМР?
zzЯк можна моніторити розвиток?
zzЯк можна розпізнати успішність заходів?
zzЯк добитися сталості заходів?
zzКоли слід проводити актуалізацію КІМР?

4.1. Управління реалізацією Концепції
Реалізація КІМР висуває високі фінансові та кадрові вимоги до відповідальних дійових осіб. Проекти та заходи впроваджуються протягом багатьох років. Для конкретизації заходів часто є необхідним підготовче планування, під час якого виникають
нові обставини, що може приводити до збільшення витрат. У цей час можливі зміни
рамкових умов та умов програм сприяння. Часто доводиться залучати нових дійових
осіб. Ці зміни унаочнюють велике значення постійного процесу управління.
Рекомендується продовжувати роботу команди, що була створена для управління
процесом розробки КІМР, і надати їй відповідні повноваження для реалізації Концепції. Команда управління є центральним контактним центром для співробітництва та
громадських ініціатив і залишатиметься обличчям КІМР протягом реалізації. В будьякому разі рекомендується створити чітке управління з розподілом відповідальності
та функцій. Управління може здійснюватися міською адміністрацією або делегуватися
зовнішнім надавачам послуг, як, наприклад, підприємствам із санації, або менеджменту житлових мікрорайонів чи районів міста.

4.2. Правові інструменти реалізації Концепції
Для досягнення цілей розвитку на території дії програми існує велика кількість
формальних та неформальних інструментів. Слід точно перевірити дію обмежуючих
правових інструментів, що містяться в Будівельному кодексі, по відношенню до реалізації цілей розвитку.
Якщо кошти програм сприяння переносяться на приватних третіх осіб, як, наприклад, підприємства з управління житлом, то це може відбуватися на основі угод, договорів про перебудову міста та містобудівних договорів. Досвід показує, що на етапі
реалізації КІМР важливу роль відіграють саме неформальні інструменти реалізації та
досягнення консенсусу між дійовими особами.
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4.3. Моніторинг та оцінка реалізації Концепції
Розвиток та впровадження концепції моніторингу та оцінки відповідає динамічному
принципу адаптації інтегрованого міського розвитку. Вже на стадії розробки КІМР має
бути розроблена методика та створені необхідні рамкові умови.

Моніторинг розвитку на території
Моніторинг фіксує перебіг проекту і порівнює його з цілями КІМР. За допомогою системи моніторингу та на основі даних, що регулярно аналізуються, документуються зміни на
території. В такий спосіб може здійснюватися ідентифікація успіхів, а також потреб у діях.
Актуалізація та продовження моніторингу має бути постійною складовою річної програми дій під час реалізації КІМР.
Мал. 14: Процес після затвердження КІМР
Затвердження КІМР
Оцінка

Перевірка актуалізації

Оцінка

Укорінення

Укорінення

Укорінення
Укорінення
Реалізація заходів

Час

Джерело: Шультен, Міський та просторовий розвиток, Дортмунд

Î Для практики: Методичні рекомендації з комунікації в контексті міського розвитку
Для дієвого залучення громадськості та дійових осіб є важливим зробити так, щоб
успіхи проектів та заходів міського розвитку ставали помітними. Федерація розробила
для цього логотип, що складається з тексту та малюнку. Цей логотип має розміщуватися
на будівельних та інформаційних стендах, в друкованих та інтернет-виданнях, і таким
чином звертати увагу на сприяння, яке надається федерацією чи федеральними землями
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в рамках програм міського розвитку.
Методичні рекомендації з комунікації,
які також належать до цього, служать
допомогою для використання цього
логотипу. Вони містять інформацію та
приклади
правильного
використання.
Більш
детальну
інформацію
Ви
знайдете
на
інтернет-сторінці
www.
staedtebaufoerderung.info.

Об’єднати дані
Збір кількісних даних може в основній
частині перекриватися даними муніципальної статистики. Іншими джерелами даних можуть служити галузеві органи влади, комунальні підприємства, торгово-промислові палати та палати ремісників.
У деяких випадках потрібно проводити власний збір даних. Насамперед, аналіз якісних індикаторів вимагає значних витрат, пов’язаних із збором даних. Він спирається на
опитування, результати яких відображаються в формі графіків громадської думки.

Проаналізувати дані
Важливим робочим кроком моніторингу є інтерпретація індикаторів. На основі результатів цієї інтерпретації необхідно розпізнати позитивний чи негативний розвиток і розробити, користуючись цим, відповідні вимоги до дій.
Порівняння індикаторів та розвитку території із загальними тенденціями в місті та порівнюваними зонами допомагає уникнути хибних інтерпретацій. Результати мають бути
зафіксовані в формі звіту. У відповідному органі управління чи в спеціально створених
робочих групах на цій основі відбувається ідентифікація вимог до адаптації КІМР і подальше планування. Рекомендується ознайомити громадськість з результати цього аналізу, принаймні у формі витягів із звіту.

Оцінити успіх процесу
Предметом оцінювання є заходи та загальний процес реалізації Концепції. Оцінювання демонструє задіяним дійовим особам сильні та слабкі сторони і допомагає реалістично
оцінити успіх роботи. Воно може бути проведене як у процесі реалізації (проміжне оцінювання), так і по завершенню процесів. У рамках оцінювання можуть розглядатися наступні
аспекти:
zzзагальний процес та його окремі складові,
zzуправління процесом,
zzцентр координації,
zzмережа,
zzреалізація окремих проектів,
zzцілі,
zzзміст,
zzробота з громадськістю,
zzучасть/залученість.
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Для проведення оцінювання власними силами чи із залученням третіх осіб існують
різні підходи. Так, після імплементації КІМР можна провести опитування щодо оцінки існуючої ситуації.
Î Для практики: Методичні рекомендації з оцінювання сприяння міському розвитку
Методичні рекомендації «Оцінювання сприяння міському розвитку» допомагають
громадам, які на власну відповідальність здійснюють територіальний розвиток за кошти
програм сприяння міському розвитку, надаючи рекомендації щодо перевірки власних
підходів. Цілеспрямованість та результативність є тими ключовими словами, які мають
бути розглянуті у зв’язку з цим. Чи були досягнуті поставлені цілі? Чи були ефективно
використані кошти? Методичні рекомендації крок за кроком показують, як дійові актори
можуть знайти питання на ці відповіді. Більш детальну інформацію Ви знайдете на інтернет-сторінці www.staedtebaufoerderung.info.
Мал. 15: Структура проміжного оцінювання та актуалізації концепції дій м. Еберсвальде,
2009 р. Рівні розгляду.
Рівні розгляду

Основні питання

Пріоритети реалізації заходів

Які проекти були проведені?
З якими результатами?

Моніторинг соціального простору:
соціально-економічні рамкові умови

Чи змінилися основні соціально-економічні показники та оцінка ситуації?

Аналіз процесу:
організація та менеджмент

Які основні напрями діяльності визначаються управлінням якістю? Значення яких напрямів зросте в майбутньому?

Аналіз результатів:
реалізація цілей,
визначених у КІМР 2006 р.

Наскільки були досягнуті цілі міського розвитку, визначені КІМР від 2006
року? Які цілі залишаються актуальними?

Актуалізований аналіз сильних та слабких сторін / Перевірка цілей

Актуалізація концепції цілей / Актуалізація основних напрямів діяльності

Розробка ключових заходів
Джерело: Шультен: Міський та просторовий розвиток. Дортмунд
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Î Для практики: Моніторинг сприяння міському розвитку
Для моніторингу проведених заходів з міського розвитку федерація у співробітництві з федеральними землями визначає відповідні індикатори. Збір даних відбувається за допомогою електронної процедури моніторингу (eMo). Більш летальну
інформацію Ви знайдете на інтернет-сторінці www.staedtebaufoederung.info. За цим
посиланням знаходиться інформація щодо релевантних даних та індикаторів. Корисним може бути також регулярний обмін досвідом серед дійовими особами. Регулярні
зустрічі органу управління, під час яких обговорюється актуальний стан процесу реалізації або задоволеність окремих учасників процесом розвитку, також виявилися
дуже корисними.
В принципі, оцінювання може проводитися в рамках само-оцінювання. Іншою
формою є зовнішнє оцінювання, до якого залучаються зовнішні організації з надання
відповідних послуг і проводять оцінювання всього проекту. Погляд ззовні надає свіжу
перспективу і може привносити нові обставини.

Зробити висновки для подальшого процесу реалізації
Для того щоб зробити промовисті висновки, є доцільною комбінація різних рівнів
оцінювання (проекти, процес), предметів оцінювання (окремі проекти, заходи, загальний процес) і підходів до оцінювання (само-оцінювання, зовнішнє оцінювання).
Всі форми оцінювання мають власні сфери застосування і можуть доповнювати один
одного. Результати оцінювання можуть використовуватися в різний спосіб: по-перше,
на цій основі визначаються і готуються наступні основні напрями діяльності; по-друге,
завдяки аналізу результатів оцінювання можна ідентифікувати проблемні зони; потретє, результати можуть бути використані для презентації громадськості. Позитивні
звіти про вже досягнуті результати ілюструють громадськості успіх проекту і демонструють різним державним та приватним донорам успішне використання їхніх коштів.
Розпізнавання та усунення недоліків управління, а також вчасне реагування на зміну
рамкових умов слід також віднести до сильних сторін якісного управління реалізацією
КІМР.

4.4. Актуалізація Концепції
Кожний КІМР має бути структурований таким чином, щоб його можна було актуалізовувати в частинах чи повністю, забезпечуючи тим самим його актуальність і довгостроковий успіх обраного шляху. Інтеграція нового розвитку та нових рамкових умов
до процесу планування та реалізації є необхідним з огляду на тривалість реалізації
КІМР і сприяє його успіху.
Проводити актуалізацію у прив’язці до приводів
Приводами для проведення актуалізації можуть служити, серед іншого, наступні:
zzпоступ у процесі територіального розвитку,
zzзміни викликів чи зростання їхнього значення,
zzдодавання нових проектів,
zzневиконання певних важливих заходів,
zzрезультати роботи з громадськістю, участі громадян та їхньої активізації, наслід-

ки політичних рішень,

zzсекторальні політичні рішення,
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zzвисновки моніторингу та оцінювання,
zzзміни бюджетної ситуації,
zzзміни в програмах сприяння федерації та федеральних земель.

Знайти правильний час
У директивах федеральних земель, які містять положення щодо програм сприяння, може бути визначений час, коли актуалізація має бути проведена обов’язково.
Цей час можна знайти у відповідних директивах, або запитати у відповідних органах
влади. Загалом, слід регулярно, наприклад, після оприлюднення актуальних річних
статистичних даних, перевіряти актуальність КІМР і виписаних у ньому припущень та
цілей. Після цього може ухвалюватися рішення про його актуалізацію. Під час актуалізації має зберігатися інтегрований підхід.
Актуалізація враховує ті самі кроки, що й розробка КІМР:
zzаналіз актуальної ситуації,
zzпроміжний баланс досягнутого територіального розвитку,
zzвисновки щодо подальшого стратегічного управління,
zzподальший розвиток управління процедурами та процесом,
zzподальший розвиток участі та активізації громадян,
zzактуалізація проектів,
zzнове складання та адаптація огляду витрат та фінансування.

Мал. 16: Методи оцінювання

Кількісні індикатори
для вимірювання результатів планування та змін
рамкових умов

Якісне оцінювання
напрямів/цілей, основних проектів, процесів
планування та реалізації

Напрями тенденцій та палітра
для відображення досягнення цілей напрямів
та основних проектів замість точних цифрових
показників

Джерело: Шультен: Міський та просторовий розвиток. Дортмунд
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При цьому увага має приділятися, насамперед, змінам рамкових умов, а також їхньому впливу на цілі та проекти. Актуалізація, крім того, надає можливість позиціонувати нові теми та сфери діяльності для розвитку відповідної території і реагувати на
нові виклики.

Укорінювати процеси
Необхідно вчасно подумати про той період, коли завершиться дія державної програми сприяння міському розвиту. Основи для укорінення започаткованих процесів
розвитку мають бути закладені вже в самому КІМР.
Не всі проекти можуть бути продовженні після завершення фази сприяння, не кожна організаційна структура зможе бути збережена. Тому вже на ранній стадії треба
ідентифікувати структури та проекти, які й по завершенню фази сприяння матимуть
велике значення для територіального розвитку. Таким чином можна вчасно й цілеспрямовано ухвалити угоди щодо продовження проектів та заходів. Існуючі структури,
які добре себе зарекомендували, мають бути, по можливості, збережені. У разі необхідності можуть бути створені нові структури.
Для цього можуть розглядатися наступні дійові особи:
zzжитлово-управляючі компанії,
zzгромадські спілки,
zzсоціальні установи, благодійні об’єднання, церкви
zzзаклади освіти,
zzфундації,
zzтериторіальні спільноти,
zzмешканці.

Особливо громадські спілки та ініціативи сприяють активізації місцевих заходів.
Їхня діяльність може бути підтримана, наприклад, шляхом фінансового сприяння, або
наявними структурами управління, координації чи кооперації. Продовження існування фонду розпорядження служить також мотивацією до тривалої участі.
Для укорінення процесів слід з’ясувати наступні питання:
zzЧи треба для укорінення (сталості) органу участі реєструвати нову організацію

чи створювати нову організаційну форму? Наприклад, спілку району міста?

zzЧи є придатне місце для зустрічей, як, наприклад, громадський центр мікрора-

йону, чи необхідно створювати нове місце?

zzЯкий внесок до укорінення процесів можуть зробити органи державної влади,

житлове господарство, інші представники бізнесу, фундації чи спілки?

Укорінити управління територією
Із завершенням фази сприяння докорінно змінюються рамкові умови фінансування. Як правило, на цьому етапі закінчує діяти і договір доручення із залученим менеджментом території. Багато функцій знову повертаються до відповідних управлінь
міської адміністрації.
Але збереження структури управління територією є абсолютно доцільним. Таким чином для мешканців зберігається постійний контактний центр з відповідними
партнерами та звичним приміщенням. До того ж закріплюються мережі, що виникли
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в процесі роботи. Але, насамперед, у такий спосіб зберігаються отримані знання про
структури, мережі та процеси. Просторова близькість та існуючі контакти дбають про
ранню ідентифікацію нових проблем, що з’являються на території, і дозволяють уникнути небажаного розвитку.
Фінансування органу управління територією по завершенню фази сприяння є особливим викликом. Якщо громада не має відповідних фінансових та кадрових ресурсів,
слід вчасно подумати про нові структури, які мають підхопити і продовжити підтримку
участі підприємств, асоціацій, церков та громадян.

4.5. Завершення процесу територіального розвитку
Положення щодо формального завершення процесу територіального розвитку та
складання фінансового звіту містяться у відповідних директивах федеральних земель
і можуть бути отримані у відповідних органах державної влади.
Фактори успіху для реалізації
zzМісцеві дійові особи мають брати активну участь в реалізації заходів.
zzІз самого початку слід створювати структури, які здатні себе утримувати, і мо-

жуть існувати і після завершення фази сприяння.

zzДля важливих заходів має бути вчасно забезпечене фінансування наступних

етапів.

zzОцінювання повинно супроводжувати заходи і спиратися на поточний моніто-

ринг.

zzСлід регулярно перевіряти необхідність актуалізації.
zzЗдійснюючи актуалізацію, слід зберегти комплексний та інтегративний підхід.
zzКІМР має забезпечувати досягнення цілей і бути керівним інструментом для ре-

алізації.

Î З практики: Оцінювання концепції розвитку центру міста Аахен
Після проведеного оцінювання концепції розвитку центру міста Аахен 2002 року місто
вирішило почати процес подальшого розвитку цієї концепції. Концепція розвитку центру
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міста 2020 прив’язується до існуючих положень і розвиває пропозиції щодо майбутнього
розвитку центральної території міста. Концепція визначає програму діяльності на наступні 10 років, створює передумови для державних та приватних інвестицій і є основою для
подання заявки на тримання коштів сприяння. Більш детальну інформацію Ви знайдете
на інтернет-сторінці міста Аахен: www.aachen.de.

Î З практики: Шефство над проектом в місті Бахарах
Як хороша участь може відбуватися на практиці, демонструє місто Бахарах. Особливо важливі заходи були проголошені ключовими проектами, а про їхню реалізацію
дбають громадяни, взявши над ними шефство. В такий спосіб у залученого кола осіб
з’являється відчуття безпосередньої відповідальності за, так би мовити, «їхні» проекти. Більш детальну інформацію Ви знайдете на інтернет-сторінці міста Бахарах: www.
bacharach.de.
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