
Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної 

стійкості міст і населених пунктів 

Більше половини населення світу проживає  

в міських районах. До 2050 року ця цифра зросте  

до 6,5 млрд людей, тобто двох третин усього людства. 

Сталого розвитку не можна досягти без істотного 

перетворення того, яким чином ми будуємо міські 

райони і керуємо ними. 

Швидке зростання міст у країнах,  

що розвиваються, одночасно з активізацією міграції  

з сільських районів до міста, викликало бум у мегаполісах. У 1990 році 

налічувалося 10 мегаполісів, що мали 10 мільйонів жителів або більше. У 2014 

році мегаполісів стало 28, у яких проживає 453 мільйони. 

У міських районах нерідко зосереджена крайня бідність, а національним 

і міським органам влади непросто розмістити зростаюче населення на таких 

територіях. Досягнення безпеки і сталого розвитку міст означає забезпечення 

безпечним і доступним житлом, а також модернізацію нетрів. Це також 

передбачає інвестиції у громадський транспорт, створення зелених громадських 

територій, а також удосконалення міського планування і управління у такий 

спосіб, що одночасно забезпечуватиме інклюзивність і загальну рівноправну 

участь. 

Завдання для досягнення цілі: 

11.1 До 2030 року забезпечити загальний доступ до достатнього, 

безпечного і недорогого житла й основних послуг і упорядкувати нетрі 

11.2 До 2030 року забезпечити всім можливість користуватися 

безпечними, недорогими, доступними та екологічно стійкими транспортними 

системами на основі підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема 

розширення використання громадського транспорту, приділяючи особливу 

увагу потребам тих, хто перебуває в уразливому становищі, жінок, дітей, 

інвалідів і літніх осіб 

11.3 До 2030 року розширити масштаби відкритої для всіх і екологічно 

стійкої урбанізації та можливості для комплексного і сталого планування 

населених пунктів та управління ними на основі широкого участі в усіх країнах 

11.4 Активізувати зусилля із захисту та збереження всесвітньої 

культурної і природної спадщини 



11.5 До 2030 року суттєво скоротити кількість загиблих і постраждалих 

та значно зменшити прямий економічний збиток у вигляді втрат світового 

валового внутрішнього продукту внаслідок лих, у тому числі пов’язаних  

з водою, приділяючи особливу увагу захисту малозабезпечених і вразливих 

груп населення 

11.6 До 2030 року зменшити негативний екологічний вплив міст  

у перерахунку на одну особу населення, в тому числі шляхом приділення 

особливої уваги якості повітря і видаленню міських та інших відходів 

11.7 До 2030 року забезпечити загальний доступ до безпечних, 

доступних і відкритих для всіх зелених зон та громадських місць, особливо для 

жінок і дітей, літніх людей та інвалідів 

11.a Підтримувати позитивні економічні, соціальні та екологічні зв’язки 

між міськими, приміськими і сільськими районами на основі підвищення якості 

планування національного та регіонального розвитку 

11.b До 2020 року значно збільшити кількість міст і населених пунктів, 

що прийняли та реалізують комплексні стратегії і плани, спрямовані  

на усунення соціальних бар’єрів, підвищення ефективності використання 

ресурсів, пом’якшення наслідків зміни клімату, адаптацію до його зміни  

та здатність протистояти стихійним лихам, а також розробити й упровадити, 

відповідно  

до Сендайської рамкової програми зі зниження ризику лих на 2015–2030 роки, 

заходи з комплексного управління ризиками, пов’язаними з лихами, на всіх 

рівнях 

11.c Надавати найменш розвиненим країнам сприяння, в тому числі 

шляхом фінансової та технічної допомоги, у будівництві екологічно стійких  

і міцних будівель з використанням місцевих матеріалів 


