В Україні презентували Національну
доповідь "Цілі сталого розвитку:
Україна"
15 вересня 2017 року відбулась презентація Національної доповіді “Цілі сталого розвитку:
Україна”.
Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» надає бачення орієнтирів досягнення
Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку
у 2015 році. З урахуванням принципу «нікого не залишити осторонь» та з використанням
широкого кола інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів було розроблено
національну систему ЦСР (86 завдань національного розвитку та 172 показники для їх
моніторингу), що забезпечить міцну основу для подальшого планування розвитку України та
моніторингу стану досягнення ЦСР. Доповідь було підготовлено Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України за координації Наталі Горшкової та схвалено Міжвідомчою робочою
групою високого рівня для організації процесу імплементації Цілей Сталого Розвитку для
України під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного
розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та Координатора системи ООН в Україні,
Координатора з гуманітарних питань в Україні та Постійного Представника Програми розвитку
ООН в Україні Ніла Вокера. До складу групи увійшли 17 представників міністерств та відомств
на рівні заступників міністрів. Науковий супровід здійснено академіком-секретарем Відділення
економіки НАН України Еллою Лібановою.
Публікація стане у нагоді урядовцям, працівникам міністерств і відомств, керівникам та
фахівцям центральних і місцевих органів виконавчої влади, спеціалістам агентств ООН,
представникам дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, науковцям, діячам
громадських організацій, усім, кого інтересують питання стратегічного планування сталого
розвитку України на довгострокову перспективу.
У доповіді наведено результати адаптації 17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки
національного розвитку. Бенчмаркінгові орієнтири для досягнення до 2030 року було
встановлено на підставі розрахунково-прогнозної роботи з використанням сценарних підходів
до визначення напрямів розвитку країни на довгострокову перспективу. Джерелом даних,
наведених у доповіді, є Державна служба статистики України та відповідні міністерства та
відомства.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ініціювало та протягом 2016 року
координувало інклюзивний процес обговорення ЦСР за такими групами: справедливий
соціальний розвиток; стале економічне зростання та зайнятість; ефективне, підзвітне та
всеохоплююче управління і справедливість для всіх; екологічна рівновага та розбудова
стійкості. До відкритого процесу встановлення національних завдань ЦСР було залучено понад
800 провідних фахівців у тематичних сферах ЦСР, що забезпечило об’єктивність оцінок.
Пропозиції щодо цілей сталого розвитку України надали представники міністерств та відомств,

урядових установ, агентств ООН в Україні, міжнародних організацій, бізнес- спільноти,
експертного середовища, громадських організацій (насамперед таких, які представляють
інтереси найбільш вразливих груп населення) та громадянського суспільства. Ця робота
відбувалась за підтримки всіх агентств системи ООН в Україні (у тому числі Програми розвитку
ООН в Україні, яка виконувала функції секретаріату), Програми зеленої економіки, що
реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням
Федерального міністерства економічного розвитку та співробітництва Німеччини та спільно з
Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук
України. Результатом інклюзивного процесу адаптації ЦСР для України стала ця доповідь, яка
надає орієнтири розвитку України до 2030 року. У виданні використані фотографії, надані
Представництвом ООН в Україні.
Більше про Цілі сталого розвитку: https://goo.gl/SsY2QS

