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Що таке Countywide Planning Policies?

Розділ Economy («Економіка») документа Countywide Planning Policies (CPP, Політики планування
на рівні округу) допомагає розбудовувати процвітаючу, сильну й різнопланову економіку в
усьому окрузі. Ці політики підтримують і впроваджують Regional Economic Strategy (Регіональну
економічну стратегію), стратегію комплексного економічного розвитку регіону.
У розділі Economy документа CPP розглядаються ролі й обов’язки місцевих органів влади щодо
створення, збереження й розширення бізнесу. Крім цього, CPP заохочують до дій, спрямованих
на зменшення економічної несправедливості й забезпечення рівних економічних можливостей
для всіх, особливо під час криз і періодів відновлення.
Ці політики сприяють не тільки підтримці економічного благополуччя юрисдикцій округу, але й
досягненню супутніх цілей (покращення якості життя, створення чистого навколишнього
середовища, а також збереження природних ресурсів і пов’язаних з ними робочих місць).

Зміни в політиці
Запропоновані оновлення CPP в розділі Economy стосуються регіональної політики,
законодавства штату й економічного рівноправ’я в окрузі.
Запропоновані оновлення спрямовані на досягнення рівноправ’я шляхом збільшення
економічної стійкості, захисту важливих для культури підприємств, запобігання позбавленню
стійкого економічного становища та пом’якшення наслідків такого позбавлення, особливо в
громадах Black, Indigenous, and other communities of color (афроамериканців, корінного
населення й представників інших рас).

Countywide Planning Policies, або CPP, —
це ряд політик для вирішення проблем,
що стосуються керування зростанням в
окрузі Кінг. Growth Management
Planning Council (GMPC, Рада з питань
керування
зростанням)
об’єднує
вибраних посадових осіб округу Кінг, а
також міст та юрисдикцій, які входять до
нього, для розробки CPP.
CPP визначають стратегію розвитку для
всього округу й слугують основою для
розробки власного комплексного плану
в окрузі Кінг й усіх його містах, який
повинен відповідати CPP та VISION 2050
(Стратегія 2050).
Щоб дізнатися більше про CPP,
Комплексні плани та інші аспекти
керування зростанням, перейдіть на
сторінку Regional Planning («Регіональне
планування») округу Кінг за цим
посиланням.

Оновлення CPP також сприяють розвитку робочої сили, участі в навчальних програмах, підтримують створення й збереження робочих
місць в усьому окрузі з середньою заробітною платою.
Оновлені політики допоможуть місцевим органам влади вирішити питання зв’язку між місцем роботи й місцем проживання: забезпечити
для більшої кількості людей можливість отримати високооплачувану роботу, скоротити час, який витрачається на поїздку на роботу та
повернення з роботи, і створити бізнес-спільноти в усьому окрузі, що динамічно розвиваються.

Результат змін у політиці
•
•
•
•
•

Підтримка створення й збереження різнопланової економіки, орієнтованої на забезпечення робочих місць із середньою
заробітною платою.
Сприяння вирішенню питання зв’язку між працевлаштуванням і житлом шляхом створення низки робочих місць поряд із місцями
проживання.
Сприяння прийняттю рішень щодо державних інвестицій, спрямованих на захист культурно важливих ділових районів і
врахування впливу на них.
Наголошення на підтримці робочих місць, які її потребують найбільше, зокрема в разі ключових промислових кластерів і малих
підприємств, що вразливі до змін.
Сприяння плануванню виходу з економічних криз і наданню відкритих джерел інформації для підтримання рівноправ’я.

Чекаємо на ваші відгуки!
Якщо ви бажаєте залишити публічний коментар, маєте запитання про CPP чи керування зростанням, хочете взяти участь, надішліть листа на
адресу gmpc@kingcounty.gov або зателефонуйте Ben Larson на номер (206) 263-9560.

