
 
 

 
Політика, що ґрунтується на фактах, для досягнення Цілей сталого розвитку: стале житлове 

господарство та міський розвиток в Україні  

Дата і час: 30 січня 2019, з 14:30 до 18:00 

Місце: НСК Олімпійський, Київ 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – версія 22 січня 2019 

Концептуальна записка 

 Захід походить від проекту «Політика, що ґрунтується на фактах, для сталого житлового 
господарства та міського розвитку в окремих країнах з економікою на перехідному етапі», який 
виконується ЄЕК ООН у співробітництві з ООН-Хабітат з січня 2016 року. 

Мета та цілі 

Мета заходу полягає в укріпленні національного потенціалу розробки політики, що ґрунтується на 
фактах, для сталого міського розвитку з акцентом на житловому господарстві. 

Захід охоплює три цілі: 

(і) представити ефективні практики з підготовки, управління та використання даних для 
політики сталого міського розвитку з акцентом на житловому господарстві; 

(іі) обговорити сильні та слабкі сторони різноманітних підходів до збору, управління та 
використання даних в Україні; та 

(ііі) проаналізувати можливості та виклики для більш ефективної розробки політики, що 
ґрунтується на фактах, для сталого міського розвитку з акцентом на житловому господарстві у країні. 

Захід збирає міжнародну аудиторію, яка включає представників різних відомств ООН, незалежних 
експертів з різних країн Європи, посадових осіб Уряду, представників міст та науковців. 

Формат 

Захід складається з 4 блоків презентацій та обговорень. Він покликаний бути максимально 
інтерактивним задля обговорення ефективних практик розробки та використання даних для 
політики сталого міського розвитку з акцентом на житловому господарстві на міжнародній арені та 
можливості їх втілення в контексті України. 

Тривалість та презентації   

“Інформація про діяльність в Україні на підтримку імплементації Порядку денного у сфері сталого 
розвитку на період до 2030 року та задля досягнення Цілей сталого розвитку” – презентація/ усний 
виступ максимум на 7 хвилин. 

 Презентація «Керівних принципів ЄЕК ООН/ ООН-Хабітат про політику сталого міського розвитку з 
акцентом на житловому господарстві» - презентація максимум на 15 хвилин. 



 
 

 
«Міжнародний досвід щодо можливостей і викликів для більш ефективної розробки політики, що 
ґрунтується на фактах, у сфері міського розвитку та житлового господарства» – презентація 
максимум на 7-10 хвилин. 

«Круглий стіл. Підходи до збору даних та управління ними для розробки політики житлового 
господарства та міського розвитку в контексті реалізації Цілі 11 ЦСР в Україні» - презентації/ усні 
виступи максимум на 10 хвилин. 

Виступи 

Виступаючі обговорюють зміст своїх виступів з організаторами заходу та модератором до заходу. 
До них прохання надіслати свої презентації Powerpoint пані Агаті Краузе на 
agata.krause@urbanconsultant.eu до 28 січня 2019. 

Опис заходу 

Захід починається з представлення мети та цілей заходу та проекту РР ООН з політики, що 
ґрунтується на фактах, для сталого житлового господарства та міського розвитку. Після цього лунає 
інформація про імплементацію Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року в Україні. 

Далі захід досліджує міжнародний досвід у зборі, управлінні та використанні даних для політики. 
Це включає презентацію «Керівних принципів ЄЕК ООН/ ООН-Хабітат про політику сталого 
міського розвитку з акцентом на житловому господарстві», яка зосереджує увагу на ключових 
положеннях керівних принципів та структурі, а також зображує кілька прикладів підходів до 
розробки політики, що ґрунтується на фактах, враховуючи різноманітні потреби у даних щодо 
підготовки даних, управління та використання даних. Окреслені практики обговорюються з огляду 
на їх актуальність до контексту України. 

Сесія «Міжнародний досвід щодо можливостей і викликів для більш ефективної розробки 
політики, що ґрунтується на фактах, у сфері міського розвитку та житлового господарства» далі 
обговорює ефективні практики в розробці політики на основі фактів. Урядові експерти з Албанії та 
“CBS Urban Data Centre” в Нідерландах, а також науковець з Женевського університету окреслюють 
окремі виклики у підготовці, управлінні та використанні даних та шляхи їх вирішення. Це включає, 
зокрема, нові політичні ініціативи та ініціативи у сфері управління щодо схеми цифрової 
модернізації в Албанії, центру управління даними в Нідерландах та структур для використання 
великих об’ємних даних в політиці. 

Круглий стіл «Підходи до збору даних та управління ними для розробки політики у сфері 
житлового господарства та міського розвитку в контексті реалізації цілі 11 ЦСР в Україні» 
передбачає презентації та обговорення наявних практик щодо підготовки, управління та 
використання даних для політики; та зусилля на шляху до покращення підготовки та використання 
даних для політики сталого міського розвитку з акцентом на житловому господарстві у країні. 
Представники Уряду та Мер міста окреслюють виклики та можливості для розробки більш 
ефективної політики на основі фактичних даних у своїх контекстах та розроблюють тематичні 
дослідження щодо процесів політики, що ґрунтується на фактах. Представник національного 
статистичного відомства та відповідні міністерства висвітлюють нові підходи до кращої підготовки, 
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управління та використання у країні. Процеси та практики обговорюються з експертами ЄЕК ООН та 
посадовими особами Уряду. 

Захід завершується роздумами про подальше співробітництво з Урядом України з питань житлового 
господарства та сталого міського розвитку та кращих даних. 

Виступаючі та модератор  

Серед виступаючих – представники різних інституцій ООН – ЄЕК ООН, ООН-Хабітат, ПРО ООН, 
посадова особа Уряду Албанії, міжнародні експерти зі сталого міського розвитку, житлового 
господарства та даних; та національні експерти з України. Модератор цього заходу – пані Агата 
Краузе, експерт зі сталого міського розвитку ЄЕК ООН/ ООН-Хабітат. 

Контактні дані 

Якщо у Вас є будь-які запитання щодо заходу, прохання звертатися до пані Гульнари Ролл, 
начальника відділу житлового господарства та землекористування ЄЕК ООН на gulnara.roll@un.org; 
чи пані Агати Краузе, консультанта ЄЕК ООН/ ООН-Хабітат на agata.krause@urbanconsultant.eu.   
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