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Історія «Інституту розвитку міст»

Комунальне підприємство створене 
рішенням міськради від 30.01.2009 року.

«Департамент міжнародних відносин»

Зміни у 2016 році: 
 Владислав Скальський
 Аліна Дяченко



Структура «Інституту розвитку міст»

10 працівників:
Директор
3 заступника
3 проект-менеджера
Дизайнер
Водій
Завгосп

2016 2017 15 працівників

Міжнародні відносини – 2

Просторовий розвиток – 3

Дизайн і промоція – 2

Енергоефективність – 1

Громадянське суспільство – 1

Пошук грантів – 1

+ директор; бухгалтер; водій та завгосп



Візія Інституту розвитку міста 2017

Експертно-менеджерська 
установа/підприємство
щодо впровадження інновацій та 
міжнародного досвіду у сфері 
муніципального управління та 
урбаністичного розвитку, 
та промоції Вінниці як міста з 
ефективним менеджментом, 
стратегією та активною громадою



Місія Інституту розвитку міста

Міська влада Громада

Інші міста Світ



Основні напрямки роботи
на 2017-2020 роки

1.Міжнародна співпраця та проекти
2.Енергоефективна інфраструктура
3.Розвиток громадянського 

суспільства
4.Промоція Вінниці
5.Просторовий розвиток



1. Міжнародна співпраця
 Підтримка взаємин з містами-побратимами та містами-партнерами

 Супровід міжнародних делегацій та організація міжнародних візитів

 Переклад кореспонденції, документації та корисних матеріалів про 
успішний світовий досвід

ДІЯЛЬНІСТЬ/ПРОЕКТИ на 2017 рік



2. Енергоефективна 
інфраструктура

 План дій зі сталого зі сталого енергетичного розвитку

 Європейська енергетична нагорода (EEA)

 Співпраця з SECO (Швейцарія) + Розвиток велоінфраструктури

ДІЯЛЬНІСТЬ/ПРОЕКТИ на 2017 рік





ДІЯЛЬНІСТЬ/ПРОЕКТИ на 2017 рік

3. Розвиток громадянського суспільства
 Створення Центру підтримки громадських організації (NGO-HUB)

 Організація щорічного Форуму інститутів громадянського суспільства





ДІЯЛЬНІСТЬ/ПРОЕКТИ на 2017 рік

5. Просторовий розвиток



Дякую за увагу!
Аліна Дяченко

facebook.com/alina.dyachenko
diachenkoao@vmr.gov.ua

067 962 98 06
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