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Політика, що ґрунтується на фактах, для 
досягнення Цілі сталого розвитку:                                 
стале житлове господарство та міський 
розвиток України

Kиїв, 30 січня 
2019 року

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ



Процес національної локалізації ЦСР 

17 робочих груп по ЦСР

Консультації: Бачення українського народу
(включаючи: експертів, наукові кола, неурядові організації, ЗМІ і т.д.)

Національна доповідь
"ЦСР. Україна"

Середньострокові і 
довгострокові 
національні та 

місцеві 
стратегії/програми 

розвитку

ЦРТ, RIO +20 
ЦСР

Міжнародні зобов'язання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України



Національна доповідь "Цілі Сталого Розвитку: Україна"
 надає бачення орієнтирів досягнення

Україною Цілей Сталого Розвитку, які були
затверджені на Саміті ООН зі сталого
розвитку у 2015 році;

 орієнтована на людину та поліпшення
якості її життя;

 встановлює стратегічні рамки
національного розвитку на засадах
принципу «Нікого не залишити осторонь»
(врахування потреби найбільш вразливих
та найбідніших верст населення);

 інструмент на шляху до ЄС (реалізація ЦСР
сприятиме виконанню Україною
міжнародних зобов’язань та створенню
реальних передумов для набуття Україною
повноправного членства в Європейському
Союзі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України



 Наведено результати адаптації визначених 17 глобальних цілей 

 По кожній цілі представлено національне формулювання релевантних завдань –
загалом визначено 86 завдань

 По кожному завданню визначено – загалом 172 показники, з урахуванням
дезагрегування близько 1000

 Індикатори, що спираються на:

 інформаційну базу системи державної та відомчої статистики

 інформацію вітчизняних та міжнародних дослідницьких/рейтингових структур

 результати додаткових спеціальних досліджень (за відсутності наявних даних
зазначено необхідність проведення 19 додаткових спеціальних досліджень)

 Організацію, відповідальну за моніторинг 

 Базовим роком визначено 2015

 По більшості індикаторів (за наявності аналітичної інформації) визначено цільові
(порогові) значення на 2020, 2025 і 2030 роки

Національна доповідь "Цілі Сталого Розвитку: Україна"
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Мета - подальша імплементація та забезпечення
моніторингу і оцінки стану досягнення ЦСР

 утворена дорученням Кабінету Міністрів України
 очолює Перший віце-прем'єр-міністр України,

Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Кубів С.І.

 до складу входять заступники міністрів, керівники
агенцій ООН, науковці

 проведено два засідання (вересень, грудень 2018)

Міжвідомча робоча група з питань координації процесів 
імплементації та забезпечення моніторингу ЦСР 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України



Прийнято рішення:
схвалено закріплення центральних органів виконавчої влади за завданнями ЦСР;

запропоновано центральним органам виконавчої влади надати свої позиції щодо
імплементації ЦСР у всі актуальні на даний час стратегічні та програмні документи
(незалежно від термінів їх прийняття);

рекомендовано міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
забезпечити безумовне виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо
врахування положень Національної доповіді “Цілі Сталого Розвитку: Україна” під час
підготовки проектів стратегічних і програмних документів;

підтримано пропозицію Держстату щодо затвердження актом Уряду питання
координації збирання даних для моніторингу ЦСР;

схвалено проект концепції Інформаційної платформи “Партнерство заради
досягнення ЦСР”;

розглянуто перелік доопрацьованих тем Національних тематичних доповідей, які
пропонується висвітлювати у майбутніх Звітах щодо досягнення Україною ЦСР.

Міжвідомча робоча група з питань координації процесів 
імплементації та забезпечення моніторингу ЦСР 
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 Планується проводити щорічно, починаючи з 
цього року (орієнтовно червень) 

 Буде складатися з трьох частин:
 Статистичний моніторинг індикаторів;
 Аналітичні звіти – просування в досягненні двох цілей;
 Тематичні аналітичні  звіти (наприклад в 2019 році –

Діти і ЦСР

Моніторинг Цілей сталого розвитку
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 механізм планується запровадити актом Уряду;
 затверджується Порядок координації збирання

даних для моніторингу ЦСР;
 порядком визначається механізм координації

збирання даних для моніторингу ЦСР, суб’єкти
моніторингу та встановлюються для них правила
і завдання;

 визначається перелік індикаторів.

Питання координації збирання даних для моніторингу 
Цілей сталого розвитку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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