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Яке планування потрібне громадам?

• Стратегічне

• Просторове

• Економічне

• Фінансове

• Енергетичне 

• …





Чому стратегічне планування?

• Тактика потрібна для того, щоб виграти битву. 

• Стратегія потрібна для того, щоб виграти війну.

• Стратегія – це загальний, недеталізований план,  що охоплює 
довготривалий проміжок часу, спосіб досягнення складної мети.

• Стратегічне планування – це процес, що забезпечує прийняття 
обдуманих рішень для досягнення успішного майбутнього.





Чому просторове планування?

• Просторове планування (в т.ч. енергетичне), на всіх рівнях, 
відповідає на питання:

- що та де має виникнути, яким буде нове використання (розвиток);

- як стабілізувати, розширити або припинити існуюче використання.

• Перед тим, як вирішувати такі питання, відповідна територіальна 
громада повинна чітко уявляти собі (мати візію), чого вона прагне, 
тобто, усвідомлювати, як реально буде та має розвиватися 
територія протягом наступних 10-15 років.
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Vienna Framework Strategy 2019-2050

• Vienna is also on track to becoming the country’s centre for green energy: 
by 2050, the city aims to meet half its energy consumption from renewable 
sources – and be close to fully decarbonised for heating and cooling.

• These and other goals are in the Smart City Vienna Framework Strategy 
2019-2050[1]. Other strategies, like the Energy Framework Strategy 
2030,[2] the Urban Development Plan and the Climate Protection 
Programme share this perspective.

• Energy zoning plans – a new energy planning instrument. Energy should 
be a part of urban planning. The Energy Zoning Planning Concept, part of 
the Urban Development Plan, was implemented in 2019 [3] to guide the 
city to integrate energy in different planning issues.

https://municipalpower.org/articles/new-ways-for-the-energy-transition-the-viennese-approach/#_ftn1
https://municipalpower.org/articles/new-ways-for-the-energy-transition-the-viennese-approach/#_ftn2
https://municipalpower.org/articles/new-ways-for-the-energy-transition-the-viennese-approach/#_ftn3
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Top – Down & Bottom - Up

• Стосовно «набору планів» (національного, регіонального, 
міського рівнів та рівня громади) діє принцип протитоку, тобто —
розвиток, впорядкування та забезпечення частин території 
повинно корелювати з реаліями та вимогами до території в 
цілому; і навпаки — розвиток, впорядкування та забезпечення 
всієї території повинно враховувати реалії та вимоги її частин. 
Аналогічні «протитоки» з секторами – інтегрований підхід.



Життя без стандартів було б дуже 
складним…



ЄЕВ як стандарт

Наявність та виконання стратегічних документів розвитку громади 
– необхідна передумова для:

міжнародного спілкування;

партнерських відносин влади, громади, бізнесу;

залучення інвестицій в проєкти розвитку

=

Європейські та міжнародні стандарти і принципи



Варто пам’ятати:

• Форма не породжує функцію (!)

• Місцеві плани складаються громадою під власну відповідальність
(самоврядування).

• Недостатньо лише створювати гарні плани. Їх треба реалізовувати.

• Але для цього потрібна велика кількість інструментів (правових, 
економічних, організаційних, фінансових, цифрових…) та команд, 
спроможних ефективно працювати з цими інструментами.





Плани – ніщо. Планування – все!

• Ваші плани застаріють, щойно вийдете з кімнати. Але під час 
планування ваша команда згуртується і, якщо ви зіткнетеся 
із несподіваними труднощами, ваші люди знатимуть, 
як їх подолати.

Дуайт Ейзенхауер, 34-й Президент США, 

державний і військовий діяч
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