
 

 
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, Україна 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – версія 25 січня 2019 

 

13:30-14:30 Реєстрація учасників 

Модератор: пані Агата Краузе, експерт ЄЕК ООН/ООН-Хабітат зі сталого міського розвитку 

14:30-14:45 Вступ та інформація про проект РР ООН з політики, що ґрунтується на 
фактичних даних, сталого житлового господарства та міського розвитку для 
досягнення Цілей сталого розвитку ООН  

- пані Гульнара Ролл, керівник відділу житлового господарства та 
землекористування, ЄЕК ООН  

- пан Крістоф Лаланд, керівник житлового відділу, ООН-Хабітат  
 

14:45-15:45 Інформація про діяльність в Україні на підтримку реалізації Порядку денного у 
сфері сталого розвитку на період до 2030 року та задля досягнення  Цілей 
сталого розвитку 

Представники Уряду і ПРОООН в Україні представлять інформацію про 
роботу, що підтримує реалізацію Порядку денного у сфері сталого розвитку 
на період до 2030 року і досягнення ЦСР, особливо Цілі 11. 

- пан Павло Онищенко, начальник управління економічної стратегії, 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

- пані Наталія Трофименко, заступник директора департаменту - 
начальник відділу стратегічного планування та екологічної політики, 
Міністерство екології та природніх ресурсів України 

- пан Мустафа Саіт-Аметов, координатор проектів у сфері ЦСР, Програма 
розвитку ООН в Україні 

 Запитання і коментарі 

15:45-16:10 Презентація «Керівних принципів ЄЕК ООН/ ООН-Хабітат про політику сталого 
розвитку міст з акцентом на житловому господарстві» 
Презентацію буде зосереджено на елементах та структурі керівних 
принципів. В ній буде наведено приклади підходів до розробки політики на 
основі фактичних даних для сталого міського розвитку з акцентом на 
житловому господарстві. 



- пані Агата Краузе, експерт ЄЕК ООН / ООН-Хабітат зі сталого міського 
розвитку 

Запитання і коментарі 

16:10-16:40 Міжнародний досвід можливостей і викликів для більш ефективної розробки 
політики на основі фактичних даних у сфері міського розвитку та житлового 
господарства 

Під час цієї сесії, спільно з міжнародними експертами у сфері політики та 
досліджень, будуть обговорюватися можливості і виклики для розробки більш 
ефективної політики у сфері сталого житлового господарства та міського 
розвитку (а також приклади кращої підготовки, управління та використання 
даних для політики) 

- пан Роберт Херманс, програмний директор, «CBS Urban Data Center», 
Нідерланди 

- пані Доріс Андоні, керівник житлового відділу, Міністерство фінансів 
Албанії  

- пан Маттео Тарантіно, викладач та старший науковий співробітник, 
Університет Женеви 

Запитання і коментарі 

16:40-17:50 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 
На засіданні будуть обговорюватися підходи, які розробляються 
представниками національних та місцевих органів влади в Україні для збору 
та аналізу даних для огляду розробки і реалізації політики у сфері житла і 
міського розвитку для досягнення ЦСР. 

- пан Ігор Вернер, голова Державної служби статистики України 
- пані Світлана Старцева, начальник управління житлової політики, 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України 

- пан Сергій Комнатний, голова правління, Державна спеціалізована 
фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву» 

- пан Віталій Луков, мер міста Вознесенськ, Україна 

Запитання і коментарі 

17:50 – 18:00 Висновки 

- пані Гульнара Ролл, керівник відділу житлового господарства та 
землекористування, ЄЕК ООН  

- пан Крістоф Лаланд, керівник житлового відділу, ООН-Хабітат 
- пан Мустафа Саіт-Аметов, координатор проектів у сфері ЦСР, Програма 

розвитку ООН в Україні 
 

 

 


