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Зміст презентації 

 Про GIZ 

 Муніципальний та міський розвиток 

 Підхід GIZ до питань муніципального і міського розвитку в Україні 

30.11.2011 Eike Ulrich Vater 
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I. Про GIZ 
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Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва (GIZ), GmbH 

Засноване 1 січня 2011 року GIZ поєднує під одним дахом багатий 

досвід таких організацій, як DED, GTZ та InWEnt.  

Товариство має представництва у Бонні та Ешборні.  

 

Ефективна, дієва і партнерська праця нашої організації 

підтримує населення і суспільство у країнах – індустріальних, 

перехідних, та тих, що розвиваються – у творінні власної долі і 

покращення умов життя. 

30.11.2011 Eike Ulrich Vater 
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‘Багатостороння співпраця у питаннях 

розвитку’ 

Технічна співпраця Фінансова 

співпраця 

Німецькі організації співпраці 

Eike Ulrich Vater 
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Мета товариства GIZ - розвиток міжнародної співпраці заради 

сталого розвитку, а також розвиток міжнародних освітніх програм.  

 

Товаритво є громадською установою у федеральній власності і 

відтак підтримує розвиток політичних цілей німецького уряду. 

Мета організації 

30.11.2011 Eike Ulrich Vater 
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• GIZ діє у понад 130 країнах світу. 

• У Німеччині Товариство присутнє у майже всіх федеральних 

землях. 

• В установах GIZ по всьому світу працюють близько 17 000 

постійних працівників. Понад 60% з цього персоналу представляє 

місцеве населення. 

 Крім цього, у Товаристві працюють: 

 - 1 135 технічних консультантів 

 - 750 інтегрованих і 324 тимчасових експертів 

 - 700 місцевих експертів з організацій-партнерів 

 - 850 волонтерів програми weltwärts 

GIZ у всесвітньому масштабі 

30.11.2011 Eike Ulrich Vater 
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Підтримка сталого розвитку 

 GIZ пропонує тривкі, сміливі рішення для політичного, 

економічного, екологічного та соціального розвитку у 

глобалізованому світі. 

 

 Ми підтримуємо сталий розвиток через власний цілісний процес, 

що ґрунтується на цінностях і орієнтується на процес. 

  

 Наш підхід запевняє участь та інтегрування усіх зацікавлених 

сторін. 

  

 Ми надаємо новаційні консультаційні служби у відповідности до 

конкретних потреб. 

 

 З метою досягнення найбільшого впливу, ми діємо на місцевому, 

реґіональному та національному рівні.  

 

Eike Ulrich Vater 
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II. Муніципальний розвиток та розвиток міст 



30.11.2011     Seite 10 Seite 10 Annette Bähring | linking.levels@giz.de 30.11.2011 

 Урбанізація розвивається драматичними темпами.  

 Потенціал економічного розвитку та недорогої базової інфраструктури 

підважують такі чинники, як соціальна нерівність, бідність та 

насильство у містах, а також забруднене довкілля.  

 Розвиток міст – складний та динамічний процес, що створює 

складнощі тим муніципалітетам, які мусять ефективно спрямовувати 

процес і відігравати ключову роль у взаємодії різних дійових осіб у 

галузі політики, індустрії та громадянського суспільства.  

 Дедалі більше урядів світу визнають потенціал міст: глобалізація 

формує міста, але і міста у свою чергу впливають на глобалізацію! 

 

Проблема 

Eike Ulrich Vater 
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 Підхід GIZ розглядає проблеми міського розвитку під різними 

оглядами – від політики розвитку міста та економічної підтримки, до 

захисту клімату, соціальних питань, а також відповідей на проблеми 

технології та планування.  

 Дійових осіб у містах ми підтримуємо шляхом розробки і 

впровадження цілей розвитку, що користуються спільною підтримкою 

урядів/муніципальної влади, дійових осіб з галузі індустрії та 

громадянського суспільства на місцевому, реґіональному та 

національному рівнях..  

 Ми радимо міжнародним міським мережам заохочувати процес 

навчання і підняти тему на глобальний рівень.  

 Ми підтримуємо Федеральне Міністерство Економічної співпраці і 

розвитку у розробці умов, мереж і заохоченні діалогів, що заохочують 

успішну співпрацю у галузі розвитку міст. 

 

 

Наш підхід  

Eike Ulrich Vater 
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 Ефективний менеджмент урбаністичного розвитку 

 

 Екологічні міста 

 

 Послуги, інфраструктура орієнтовані на мешканців 

 

 Підтримка економічного розвитку і створення робочих місць на 

муніципальному рівні 

 

 Розвиток соціальної рівности і безпека у містах 

 

 Охорона культурної спадщини через сучасний урбаністичний 

розвиток 

 

  

Наші послуги  

Eike Ulrich Vater 
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Через надання консультацій наші програми сприяють … 

 

 розробці та впровадженню соціально безпечного, всеохопного та 

сталого міського розвитку 

 розробці як стратегії довготривалого розвитку, так і 

короткотривалих заходів 

 процесу переговорів і розробці координованих рішень у співпраці 

між урядовими організаціями, приватним сектором та громадським 

суспільством 

 

 

 

Переваги 

Eike Ulrich Vater 



30.11.2011     Seite 14 Seite 14 Annette Bähring | linking.levels@giz.de 30.11.2011 

Наші партнери отримують доступ  … 

 

 до нашого багатолітнього досвіду розробки та здійснення сталого 

розвитку міст 

 до нашого досвіду здійснення попередніх проектів та широкого 

експертного знання 

 до наших знань щоро розвитку, застосування і поширення методів, 

що передбачають участь багатьох сторін 

 до результатів дискусії експертів з різних країн щодо теми, якою ми 

займаємося 
 

 

Переваги 

Eike Ulrich Vater 
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 Portfolio 

30.11.2011 
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Муніципальний та урбаністичний розвиток: досвід  

GIZ 

 

 У 2007 році GIZ здійснювало близько 120 проектів у галузі міського 

менеджменту у різних країнах світу 

 57 проектів з інтегрованого муніципального та урбаністичного розвитку  

 45 проектів з інфраструктури і довкілля 

 20 проектів з реґіонального планування 

 Всі із здійснених проектів передбачали 

 поширення знання та інформації 

    комунікація, діалог, 

  стосунки з громадськістю, маркетинг 

 

Eike Ulrich Vater 
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III. Підхід GIZ до муніципального та урбаністичного розвитку українських міст
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 Підставою для двосторонньої співпраці між урядами Німеччини та 

України є щорічні міжурядові договори 

 Двостороння співпраця між цими країнами відбувається у трьох чільних 

сферах: 

 Енергозбереження 

 Запобігання поширенню ВІЛ/СНІД 

 Сталий економічний розвиток 

 Двосторонні проекти у галузі муніципального та місцевого розвитку 

підпадають під сферу сталого економічного розвитку, але мають 

стосунок і до двох інших сфер 

Підхід GIZ до муніципальної та міської влади в 

Україні 

Eike Ulrich Vater 
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 Покращення муніципальних служб у 8 містах Луганської 

области 

 Впровадження енергозберігаючих технологій у Чернігові, 

Івано-Франківську, Миргороді та Новограді-Волинському 

 Муніципальний розвиток і відновлення історичної частини 

Львова 

 Збереження енергії у сфері громадського транспорту / 

руху / “climate friendly mobility” 

Eike Ulrich Vater 

GIZ-Projects on Municipal and Urban Development in 

Ukraine 
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Urban Development and Rehabilitation of the old city of Lviv 
 

Eike Ulrich Vater 

 2 фази, кожна тривалістю у 3 роки; Першу розпочато у  вересні 

2009 р. 

 Бюджет – 4 мільйона EUR від німецького Міністерства 

економічної співпраці (для 1-ї фази); цей бюджет доповнює 

міська влада Львова 

 Тісна і безпосередня співпраця між GIZ і міськрадою, спільна 

адміністрація відновлення міста, в якій співпрацюють 

представники обох сторін 

 Мета проекту: стале і ефективне відновлення Львова.  
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Дякуємо за увагу! 

 

Eike Ulrich Vater 
Planning Officer  

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Germany 

Eike Ulrich Vater 
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Further Urban Development of Old Cities: GIZ Projects 

on Rehabilitation  

Yangzhou/China 

Sibiu & 

Timisoara/Rumania 

Aleppo/Syria 

Shibam & 

Bhaktapur/Nepal 

Eike Ulrich Vater 


