Countywide Planning Policies
Public Facilities and Services
Огляд

Що таке Countywide Planning Policies?

Розділ Public Facilities and Services («Муніципальні об’єкти та послуги») документа Countywide
Planning Policies (CPP, Політики планування на рівні округу) містить основні вказівки для місцевих
органів влади стосовно забезпечення муніципальних послуг, як-от водопостачання, каналізація,
телекомунікації й шкільне навчання, відповідно до планів зростання, а також забезпечує якість і
рівні умови надання цих послуг.
Органи місцевої влади зобов’язані враховувати під час планування довгострокові потреби,
зростання в майбутньому, а також вирішити питання, що стосуються надання муніципальних
послуг в умовах зміни клімату. Розділ Public Facilities and Services також закликає органи місцевої
влади координувати муніципальні послуги й надавати їх найефективнішим і найнадійнішим
способом.

Зміни в політиці
Запропоновані оновлення в розділі Public Facilities and Services відповідають змінам у
регіональній політиці, законодавстві штату й забезпечують рівні умови надання послуг в усьому
окрузі Кінг.
Ці оновлення, орієнтовані на забезпечення рівних умов надання послуг, зобов’язують органи
місцевої влади вважати пріоритетними інвестиції в муніципальні послуги й об’єкти для спільнот,
які раніше не отримували повноцінного обслуговування, заохочувати громадян брати участь під
час розміщення або розширення громадських об’єктів, справедливо розподіляти результати та
вигоди від використання нових об’єктів.

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.

Додаткові оновлення наголошують на необхідності підготовки до стихійних лих та врахування змін клімату під час розміщення або
розширення громадських об’єктів.

Результат змін у політиці
•
•
•
•
•
•

Покращення недорогого й рівноправного доступу до муніципальних послуг, особливо для спільнот, які історично не отримували
належного обслуговування.
Підвищення ефективності надання муніципальних послуг шляхом координації органів влади та постачальників послуг.
Інвестиції в альтернативні низьковуглецеві види енергії для задоволення довготривалих енергетичних потреб та зменшення
впливу на навколишнє середовище.
Необхідність планування для забезпечення доступного, зручного та надійного широкосмугового доступу до Інтернету для
підприємств та будинків усіх рівнів доходу, особливо на територіях із недостатнім рівнем обслуговування.
У разі розміщення нових муніципальних об’єктів і надання нових муніципальних послуг потрібно враховувати зміни клімату,
вплив на економіку й здоров’я громадян.
Підготовка плану дій на випадок стихійного лиха й заходів для відновлення після нього для забезпечення стійкості муніципальних
об’єктів, комунальних служб і інфраструктури.

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.

