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Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року та Національний план дій до 2020 року
по впровадженню Стратегії є результатом аналітичної роботи, яка здійснена українськими
експертами за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду в
рамках проекту "Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України".
Прийняття на глобальному рівні Цілей сталого розвитку (ЦСР) у 2015 році та здійснена їх адаптація
до контексту України, яка відбулась у 2016 році за координації Мінекономрозвитку, обумовили
потребу забезпечити урахування ЦСР у процесах стратегічного планування, макроекономічного
прогнозування та програмування розвитку, а також у процесі реформування вітчизняної
статистики, яка дозволить розбудувати нову систему моніторингу суспільного прогресу.
Пропонований проект Стратегії розглядається як рамковий документ, який визначатиме
стратегічні напрями довгострокового розвитку України. Принциповим аспектом її розробки
було врахування адаптованих для України ЦСР до 2030 року та врахування основних положень
Оновленої Стратегії сталого розвитку ЄС. Розроблена Стратегія сталого розвитку України до
2030 року і Національний план дій до 2020, при умові затвердження їх на державному рівні, в
подальшому можуть стати дійовим інструментом для впровадження засад збалансованого
розвитку у регіонах і поселеннях України шляхом врахування основних положень в стратегіях
їх розвитку. Особливо це важливо для опрацювання напрямів розвитку новостворюваних
об’єднаних територіальних громад.
Для обговорення проекту Стратегії і Національного плану дій було залучено широке коло
експертів, управлінців, представників громадянського суспільства. Інтерактивне обговорення
тексту Стратегії відбулось під час трьох регіональних консультацій (Одеса, Івано-Франківськ,
Харків) та на національній конференції в Києві.

Думки, висновки й рекомендації належать авторам та упорядникам
цього звіту і не обов’язково відповідають поглядам ПРООН та ГЕФ.
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ВСТУП
Необхідність впровадження в Україні Стратегії сталого розвитку (далі – Стратегія) зумовлена чинниками внутрішнього і зовнішнього характеру:
 у зв’язку з ухваленням на Саміті ООН зі сталого розвитку 17 глобальних Цілей сталого
розвитку на період до 2030 року потребує
актуалізації Стратегія сталого розвитку
«Україна – 2020»;
 в Україні внаслідок домінування протягом
багатьох років ресурсо- та енергоємних
галузей і технологій, сировинної орієнтації
експорту та надмірної концентрації виробництва у промислових регіонах сформувалася така структура управління розвитком,
яка загалом є неефективною та екологічно
небезпечною;
 рівень економічного розвитку та добробуту населення не відповідає природному,
науково-технічному, аграрно-промисловому
потенціалу України та кваліфікаційно-освітньому рівню населення, соціально-історичним і культурним традиціям народу України;
 Україна має міжнародні зобов’язання щодо
сталого розвитку, визначені стратегічними
документами ООН;
 основою для впровадження інноваційних
перетворень в Україні у напрямі сталого розвитку є Угода про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом;
 у розроблених та затверджених стратегічних
загальнодержавних, галузевих та регіональних документах не повною мірою відображені цілі та завдання сталого розвитку;
 українські вчені підготували наукове обґрунтування переходу України до сталого розвитку та була сформована відповідна громадська
підтримка цього процесу.

ПРОЕКТ-2017

Основою для розроблення Стратегії стали
17 глобальних Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, Стратегія сталого розвитку
«Україна – 2020» та Оновлена стратегія сталого розвитку ЄС. Стратегія також ґрунтується
на SWOT-аналізі та аналізі прогалин політики,
законодавчих актів, програм і планів у восьми
сферах діяльності: економіка, соціальна політика, природокористування та охорона довкілля, сільське господарство, енергетика,
транспорт, регіональний і місцевий розвиток,
освіта та наука.
Проект Стратегії сталого розвитку України на
період до 2030 року був обговорений з червня
до грудня 2016 року на регіональних та національних консультаціях, у яких взяли участь
представники органів державної влади та місцевого самоврядування всіх областей України, депутати різних рівнів, науковці та освітяни, представники інститутів громадянського суспільства,
професійних об’єднань, бізнесу, ЗМІ, експерти
міжнародних організацій.
Стратегія спрямована на досягнення визначеної
мети розвитку, а інструментом її впровадження
є Національний план дій (дорожня карта) переходу України до сталого розвитку, який буде ухвалено після затвердження Стратегії.
Стратегія встановлює цілісну систему стратегічних та операційних цілей переходу до інтегрованого економічного, соціального та екологічного
розвитку країни до 2030 року. Вона також визначає інституційні засади впровадження Стратегії,
напрями міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії, основні рушійні сили та інструменти її
реалізації. Цільові показники зазначено для
трьох етапів реалізації Стратегії: 2017–2020 рр.,
2021–2025 рр., 2026–2030 рр.

6

Розділ 1. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Розділ 1

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Нова світоглядна парадигма, на якій ґрунтується
Стратегія, є політичною та практичною моделлю
такого розвитку всіх країн світу, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди
для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. Ця модель орієнтована на досягнення оптимального балансу між
трьома складовими розвитку – економічною,
соціальною та екологічною.
Перехід до сталого розвитку – це процес зміни
ціннісних орієнтацій багатьох людей. Визнаними
міжнародними фундаментальними цінностями
розвитку є свобода, рівність, солідарність, толерантність, повага до природи, спільна відповідальність. Національні цілі сталого розвитку базуються
на політичних, економічних, соціальних, екологічних, моральних і культурних цінностях, властивих
українському суспільству. Вони визначають спрямованість стратегії на турботу про спільне благо та
захист національних інтересів України.
Кардинальні зміни, пов’язані з Революцією гідності та курсом на євроінтеграцію, обумовлюють
можливість побудувати нову Україну на принципах сталого розвитку, верховенства права,
захисту прав людини, демократії, солідарності,
належного врядування. У 2030 році Україна вбачається країною, в якій заліковані рани, спричинені воєнними діями на сході України, і яка
розвивається за принципами сталого розвитку.
Стратегія сталого розвитку України до 2030 року
орієнтована на вектори, визначені в Стратегії
сталого розвитку «Україна – 2020»:
 вектор розвитку – забезпечення сталого
розвитку країни, проведення структурних реформ, забезпечення економічного зростання
екологічно невиснажливим способом, створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності;
 вектор безпеки – забезпечення безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій
та приватної власності, забезпечення миру і
захисту кордонів, чесного та неупередженого
правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та забезпечення
впровадження ефективних механізмів протидії корупції. Пріоритетом є безпека життя та
здоров’я людини, що неможливо без ефективної системи охорони громадського здоров’я,
надання належних медичних послуг, захищеності соціально вразливих верств населення,

безпечного стану довкілля і доступу до якісної
питної води й санітарії, безпечних і якісних харчових продуктів та промислових товарів;
 вектор відповідальності – забезпечення гарантій кожному громадянину, незалежно від
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, мовних або інших ознак, мати
доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров’я та інших послуг в державному
та приватному секторах;
 вектор гордості – забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, гордості
за власну державу, її історію, культуру, науку,
спорт.
Стратегічне бачення сталого розвитку України
ґрунтується на забезпеченні національних інтересів та виконанні міжнародних зобов’язань
України щодо переходу до сталого розвитку.
Такий розвиток передбачає:
 подолання дисбалансів в економічній, соціальній та екологічній сферах;
 трансформацію економічної діяльності, перехід на засади «зеленої економіки»;
 побудову мирного та безпечного, соціально
згуртованого суспільства з належним врядуванням та інклюзивними інституціями;
 забезпечення партнерської взаємодії органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, науки, освіти та організацій
громадянського суспільства;
 повну зайнятість населення;
 високий рівень науки, освіти та охорони здоров’я;
 підтримання довкілля в належному стані,
який забезпечуватиме якісне життя та благополуччя теперішнього і майбутніх поколінь;
 децентралізацію та впровадження регіональної політики, яка передбачає гармонійне поєднання загальнонаціональних і регіональних інтересів;
 збереження національних культурних цінностей і традицій.
Визначальним у Стратегії є інноваційне спрямування розвитку, яке ґрунтується на активному використанні знань і наукових досягнень, стимулюванні інноваційної діяльності, створенні сприятСТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ
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ливого інвестиційного клімату, оновленні виробничих фондів, формуванні високотехнологічних
видів діяльності та галузей економіки, підвищенні
енергоефективності виробництва, стимулюванні
збалансованого економічного зростання, основаному на залученні інвестицій у використання
відновлюваних джерел енергії, в екологічно безпечне виробництво та «зелені» технології.
Економічне зростання буде пов’язане не з експлуатацією природних ресурсів, а з широким
застосуванням моделей «зеленої» економіки.
Накопичені в минулому відходи поступово будуть перероблятися та утилізуватися, що приведе до зменшення масштабів та ліквідації значної кількісті полігонів. В експорті відбудеться
перехід від сировини та продуктів її первинної
переробки до переважання продуктів з високим
ступенем доданої вартості.
Завдяки заходам з енергозбереження та застосуванню енергоефективних практик суттєво знизиться енергоємність валового внутрішнього
продукту. Частка виробництва екологічно чистої
енергії неухильно зростатиме, витісняючи перш
за все традиційні карбонові технології. Це дозволить суттєво зменшити викиди парникових газів
та інших забруднюючих речовин у атмосферу і
стане внеском у протидію зміні клімату. Все це
сприятиме поліпшенню якості довкілля і здоров’я населення.
Сталий розвиток орієнтований насамперед на
людину та поліпшення якості її життя у сприятливому соціально-економічному середовищі та
екологічно чистому, здоровому, різноманітному
природному довкіллі. Високий інтелектуальний
рівень людського потенціалу має забезпечити
конкурентоспроможність країни у майбутньому.
Реалізація Стратегії спрямована на подолання
бідності шляхом ефективної зайнятості населення, високої вартості робочої сили, накопичення людського і соціального капіталу, роз-

ПРОЕКТ-2017

витку підприємницької активності населення,
зміцнення середнього класу, підвищення соціальних стандартів і гарантій, а також надання
необхідної соціальної підтримки вразливим групам населення.
Пріоритетом політики сталого розвитку є забезпечення гідних умов життя та праці у власній
країні.
Стратегія спрямована на побудову справедливого та демократичного суспільства, де буде
забезпечено підтримку прав людини (зокрема,
екологічних прав і права на розвиток), розвиток національної культури, гендерну рівність і
зростання соціального капіталу (здатності суспільства до роботи в групах та організаціях, яка
основана на спільних цінностях).
Необхідним для реалізації Стратегії є дотримання принципів верховенства права, демократії, належного управління на всіх рівнях,
створення ефективних, результативних, інклюзивних та підзвітних інституцій. Лише інституційні реформи в державному управлінні здатні
привести до системних змін.
Стратегія спрямована на виконання Україною
міжнародних зобов’язань та створення реальних передумов для набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі,
зокрема виконання «Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС».
Метою Стратегії є забезпечення високого рівня
та якості життя населення України, створення
сприятливих умов для діяльності нинішнього та
майбутніх поколінь та припинення деградації
природних екосистем шляхом впровадження
нової моделі економічного зростання, що базується на засадах сталого розвитку. Досягнення
цієї мети відповідає світоглядним цінностям і
культурним традиціям українського народу та
міжнародним зобов’язанням України.
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Розділ 2. КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ

Розділ 2

КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ
Захист прав людини. Захищати права усіх людей на життя у такому природному та соціальному середовищі, яке б підтримувало людську
гідність та здоров’я, уникати дискримінації, забезпечувати рівність можливостей та зменшувати нерівність у доходах.
Верховенство права. Дотримуватися прозорого, підзвітного та демократичного порядку прийняття законів і їх введення в дію.
Забезпечувати рівність перед законом усіх
фізичних і юридичних осіб, а також інституцій.
Забезпечити вільне, неупереджене і незалежне
правосуддя.
Належне врядування. Забезпечити результативність, ефективність, відкритість та інклюзивність
управлінського процесу, підзвітність та відповідальність суб’єктів управління. Сприяти переходу
до горизонтальної системи суспільної координації прийняття та реалізації управлінських рішень
за участі всіх заінтересованих сторін на національному, регіональному та місцевому рівнях.
Участь громадськості. Забезпечувати участь громадян у процесі прийняття рішень. Запровадити
належні процедури для інформування, консультацій та участі всіх заінтересованих сторін та інституцій громадянського суспільства.
Участь представників бізнесу та соціальних
партнерів. Забезпечити формування соціального діалогу, запровадження корпоративної
соціальної відповідальності й державно-приватного партнерства з метою сприяння співпраці
та виконання загальних зобов’язань для досягнення сталого споживання і виробництва.

Інтеграція політики та управління. Сприяти
інтеграції економічної, соціальної та екологічної
політик, узгодженості галузевих і регіональних
політик на всіх рівнях управління з метою підвищення їх внеску у сталий розвиток.
Солідарність всередині поколінь і між поколіннями. Задовольняти потреби нинішнього
покоління, не ставлячи під загрозу можливість
наступних поколінь реалізовувати свої потреби.
Використання найкращих з наявних знань.
Забезпечити всі необхідні умови для того, щоб
політика розроблялася, оцінювалася та реалізовувалася на основі найкращих з наявних знань
і була економічно, соціально та екологічно результативною.
Принцип запобігання. Застосовувати процедури оцінки впливу на довкілля і стратегічної
екологічної оцінки. Використовувати превентивні заходи з метою запобігання негативним
наслідкам для довкілля та здоров’я людини на
стадії планування діяльності.
Принцип «користувач платить». Зобов’язати
користувачів будь-яких природних ресурсів
повністю платити за їх використання та подальше відновлення.
Принцип «забруднювач платить». Зобов’язати
забруднювачів платити за шкоду, якої вони завдають здоров’ю людини та довкіллю, відповідно
до реальних витрат на відшкодування заподіяної
шкоди, які несе суспільство. Забезпечити цільове
спрямування цих відшкодувань на відновлення
екосистем та охорону здоров’я населення.
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Розділ 3

НАЦІОНАЛЬНІ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Національні цілі сталого розвитку базуються на
17 глобальних Цілях сталого розвитку.
НІ
БІДНОСТІ

НІ
ГОЛОДУ

ВІДНОВЛЮВАНА
ЕНЕРГІЯ

ГІДНА ПРАЦЯ
ТА ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ

ІННОВАЦІЇ ТА
ІНФРАСТРУКТУРА

ЗБЕРЕЖЕННЯ
МОРСЬКИХ
ЕКОСИСТЕМ

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЕКОСИСТЕМ
СУШІ

БОРОТЬБА ЗІ
ЗМІНОЮ КЛІМАТУ

ГАРНЕ
ЗДОРОВ’Я

ЯКІСНА
ОСВІТА

ЗМЕНШЕННЯ
НЕРІВНОСТІ

МИР ТА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

ҐЕНДЕРНА
РІВНІСТЬ

ЧИСТА ВОДА
ТА НАЛЕЖНІ
САНІТАРНІ УМОВИ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ

ПАРТНЕРСТВО
ЗАРАДИ СТІЙКОГО
РОЗВІТКУ

ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ
Сталого Розвитку

Стратегічна ціль 1.
СПРИЯННЯ ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗБАЛАНСОВАНОМУ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОМУ
ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ ТА ЖИТТЄСТІЙКІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ
Операційна ціль 1.1.
Сприяти тривалому інклюзивному
збалансованому економічному зростанню,
повній і продуктивній зайнятості та гідній
праці для всіх
ЗАВДАННЯ:

 Забезпечити щорічне зростання валового
внутрішнього продукту в середньому на рівні не менше ніж 4% на період 2017–2020 рр.,
6% – на період 2021–2025 рр. і 7% – на період
2026–2030 рр.
 Сприяти зміні структури експорту в бік
зростання продукції та послуг з високою часткою доданої вартості, зокрема до 2030 року
підвищити в структурі експорту частку продукції високотехнологічних секторів економіки до 15%.
 Домогтися підвищення продуктивності в
економіці шляхом диверсифікації, технічної
модернізації, створення стимулів, у тому числі податкових, для інноваційної діяльності та
збільшення кількості робочих місць.
ПРОЕКТ-2017

 До 2030 року збільшити обсяги фінансування
науки за рахунок усіх джерел до 3% ВВП та забезпечити державне бюджетне фінансування
наукової та науково-технічної діяльності у
розмірі не менше 1,7% ВВП.
 Забезпечити реалізацію політики, яка сприяє
продуктивній діяльності, створенню гідних
умов праці, підприємництву, творчості та інноваційній діяльності, створити сприятливі
умови для підвищення кваліфікації, мотиваційні стимули для професійної переорієнтації
та розвитку самозайнятості населення.
 До 2030 року забезпечити повну і продуктивну зайнятість та гідні умови праці для всіх
жінок і чоловіків, зокрема молодих людей та
інвалідів, і рівну оплату за працю рівної цінності відповідно до показників продуктивності праці.
 Підвищити рівень зайнятості населення до
70% у 2030 році за рахунок створення нових
робочих місць.
 Сприяти забороні та ліквідації найгірших форм
дитячої праці, а до 2025 року припинити практику використання дитячої праці в усіх її формах.
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Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНІ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 Захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і безпечних умов праці для всіх
працюючих.
 Зміцнювати спроможність національних фінансових установ заохочувати й розширювати доступ для мікро-, малих і середніх підприємств
і громадян до страхових, фінансових, банківських послуг, зокрема до доступних кредитів.
 Істотно розширити доступ до інформаційно-комунікаційних технологій і сприяти забезпеченню загального доступу до мережі
Інтернет, особливо в сільській місцевості.

Операційна ціль 1.2.
Створити життєстійку інфраструктуру,
сприяти інклюзивному енергоефективному
та інноваційному промисловому розвитку
ЗАВДАННЯ:

 Розвивати якісну інфраструктуру, включаючи
регіональну й транскордонну та приділяючи
особливу увагу забезпеченню недорогого і
рівноправного доступу до неї для всіх.
 До 2030 зменшити ступінь зносу до 40% та
забезпечити оновлення основних засобів на
50% у таких видах економічної діяльності, як
«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність».
 До 2030 року довести частку доріг загального
користування з твердим покриттям до 70%.
 До 2030 року збільшити рівень інтенсивності
перевезень вантажів внутрішніми водними
шляхами до 5 млн ткм на 1 км шляхів.
 Сприяти впровадженню проектів відновлення економіки у регіонах України, які

постраждали від воєнних дій, на основі інноваційного промислового розвитку, що використовує екологічно дружні, ресурсо- та
енергозберігаючі технології, відновлювані
джерела енергії, нематеріальне природокористування.

 До 2030 р року підвищити частку переробної
промисловості у валовій доданій вартості до
30%.
 Сформувати організаційну інфраструктуру
підтримки підприємництва у вигляді технопарків, бізнес-інкубаторів, мереж надання
послуг підприємствам, зокрема на засадах
державно-приватного партнерства; сприяти
розвитку кластерних мереж.
 До 2030 року модернізувати інфраструктуру і
підприємства базових галузей промисловості, зробивши їх збалансованими за рахунок
підвищення ефективності використання природних ресурсів та ширшого застосування
енергоефективних і екологічно безпечних
технологій чистого виробництва та інтегрованих систем управління згідно з міжнародними стандартами.
 До 2030 року наростити частку реалізованої
інноваційної продукції в обсязі промислової
продукції до 15%.
 Активізувати наукові дослідження, нарощувати технологічний потенціал промислових
секторів, зокрема шляхом стимулювання інноваційної діяльності.
 Створити національну інфраструктуру геопросторових даних промислових підприємств і їх впливу на довкілля (реєстри викидів,
скидів і переносу забруднюючих речовин).

Стратегічна ціль 2.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ГАЛУЗЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Операційна ціль 2.1.
Сприяти сталому розвитку
агропромислового комплексу
ЗАВДАННЯ:

 До 2030 року підвищити вдвічі продуктивність
людської праці у сільському господарстві (до
15 тис. дол. США на рік у розрахунку на одного зайнятого в аграрному секторі) та доходи
дрібних виробників аграрної продукції, зокрема жінок, фермерських сімейних господарств,
скотарів і рибалок, у том числі шляхом забезпечення гарантованого та рівного доступу до

землі, інших виробничих ресурсів і чинників
сільськогосподарського виробництва, знань,
фінансових послуг, ринків і можливостей для
збільшення доданої вартості та зайнятості в
несільськогосподарських секторах.
 Сприяти створенню та розвитку малих сільськогосподарських підприємств (до 50 га земельних угідь).
 Наростити питому вагу продукції харчової
промисловості та переробки сільськогосподарської сировини у експорті до 65%.
 До 2030 року забезпечити створення систем
збалансованого виробництва продуктів харчуСТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ
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вання та запровадити методи ведення сільського господарства, які дають можливість підвищити життєстійкість і продуктивність та збільшити
обсяги виробництва, сприяють збереженню
екосистем, зміцнюють здатність адаптуватися до зміни клімату, екстремальних погодних
явищ, посух, повеней та інших стихійних лих і
поступово поліпшують якість земель і ґрунтів.
До 2030 року збільшити площу земель сільськогосподарського призначення, зайнятих
під органічним виробництвом, до 3 млн га та
забезпечити щорічний приріст, починаючи з
2020 року, обсягів виробництва та реалізації
органічної продукції щонайменше на 5%.
До 2020 року забезпечити збереження генетичного різноманіття насіння і культивованих
рослин, а також сільськогосподарських і домашніх тварин та відповідних їм диких видів,
у тому числі шляхом належного утримання
різноманітних банків насіння і рослин на національному рівні.
Збільшити інвестування в сільську інфраструктуру, сільськогосподарські дослідження, розвиток технологій і створення генетичних банків рослин і тварин.
До 2020 року припинити незаконне вирощування генетично модифікованих рослин та
використання генетично модифікованих організмів.
Забезпечити належне функціонування ринків
продовольства, зокрема шляхом зниження
ринкових ризиків для сільгоспвиробників
та урізноманітнення ринкових інструментів
(страхування, гарантійні фонди, форвардна
торгівля, торгівля деривативами, електронна торгівля тощо), використання механізмів
проведення товарних і фінансових інтервенцій.
Забезпечити населення, зокрема його малозабезпечені верстви, основними видами
продовольства на рівні науково-обґрунтованих норм відповідно до міжнародних
стандартів.

Операційна ціль 2.2.
Забезпечити доступ до економічно
прийнятних, надійних, низкьковуглецевих
джерел енергії для всіх та підвищити
ефективність використання енергії
ЗАВДАННЯ:

 До 2030 року розширити інфраструктуру та
модернізувати мережі для надійного та збалансованого енергопостачання для споживачів у всіх регіонах України.
ПРОЕКТ-2017

 Сприяти децентралізації енергозабезпечення для всіх шляхом створення умов для автономного енерговиробництва, зокрема на
основі відновлюваних джерел енергії.
 До 2020 року зменшити рівень енергетичної
залежності країни від зовнішніх поставок
палива на 30% шляхом розвитку власного
виробництва та диверсифікації постачання
первинних енергетичних ресурсів.
 До 2030 року збільшити частку енергії, вироблену з відновлюваних джерел, у загальному
кінцевому споживанні енергії України до 17,1%.
 Переорієнтувати субсидування виробництва
та використання викопного палива на підтримку програм, спрямованих на вироблення енергії з відновлюваних джерел енергії
(сонце, вітер, вода тощо), та програм енергозбереження та енергоефективності.
 До 2030 року активізувати міжнародну співпрацю з метою залучення інвестицій у розвиток інфраструктури і технологій виробництва
екологічно чистої енергії.
 Забезпечити створення інфраструктури та накопичення ресурсів, необхідних для виведення
з експлуатації енергоблоків вітчизняних АЕС.
 Забезпечити модернізацію діючих енергоблоків АЕС для підвищення та підтримання
екологічної та радіаційної безпеки на рівні
міжнародних стандартів.
 До 2030 року розширити інфраструктуру та
модернізувати технології збалансованого
енергопостачання в усіх регіонах України.
 До 2030 року забезпечити зниження енергоємності внутрішнього валового продукту
щонайменше на 60% шляхом впровадження
програм і заходів, спрямованих на енергозбереження та підвищення енергоефективності секторів економіки.
 До 2020 року законодавчо закріпити економічні механізми стимулювання зменшення
енергоспоживання та надати державні гарантії фінансової підтримки програмам енергозбереження.
 До 2030 року підвищити ККД теплогенеруючих установок до 92%.
 До 2025 року втрати теплової енергії в мережах привести до рівня нормативних, до
2030 р. зменшити втрати тепла в мережах теплопостачання на 30% нижче нормативних.
 До 2030 року зменшити втрати тепла та
електроенергії за рахунок використання
енергоефективнішого устаткування та приладів, а також комплексної термомодернізації будівель на 15%.
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Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНІ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Операційна ціль 2.3.
Забезпечити сталий розвиток регіонів
на основі збереження національних
культурних цінностей і традицій
ЗАВДАННЯ:

 До 2020 року забезпечити розроблення і реалізацію стратегій, програм та планів сталого
регіонального розвитку на основі Стратегії
сталого розвитку України з метою забезпечення гармонійного поєднання загальнонаціональних і регіональних інтересів та забезпечення досягнення визначених цільових
показників.
 Сприяти подальшому розвитку регіонів на основі врахування збалансованості природних,
природно-ресурсних, історичних, соціокультурних чинників розвитку кожного регіону.

 Забезпечити поліпшення екологічної ситуації
в регіонах з високим рівнем антропогенного
навантаження.
 До 2030 року запровадити моделі сталого
виробництва і споживання з урахуванням
національних цінностей та традицій і досвіду
природокористування.
 До 2030 року забезпечити створення єдиного
національного інформаційно-культурного простору та його захист від негативних впливів геополітичних чинників та процесів глобалізації.
 Забезпечити захист та збереження наявних
об’єктів всесвітньої культурної і природної
спадщини та активізувати діяльність щодо
розширення переліку таких об’єктів на території України.
 Сприяти розвитку української культури та
підтримці культур народів України.

Стратегічна ціль 3.
ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ ТА СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ, ЗОКРЕМА ГЕНДЕРНОЇ
Операційна ціль 3.1.
Подолати бідність
ЗАВДАННЯ:

 До 2025 року ліквідувати крайню бідність (в
Україні визначається як добове споживання
на суму менш ніж 5,05 доларів США за паритетом купівельної спроможності).
 До 2030 року скоротити вдвічі (до 36%) частку домогосподарств, які за оцінкою матеріального добробуту належать до бідних за
критеріями ООН.
 До 2030 року забезпечити поступове наближення мінімального рівня заробітної плати та
мінімальної пенсії не нижче фактичного прожиткового мінімуму.
 До 2030 року збільшити охоплення бідного
населення програмами державної соціальної
підтримки до 85%.
 До 2030 року забезпечити всім чоловікам і
жінкам рівні права на економічні ресурси, а
також доступ до базових послуг (соціальні,
освітні, комунальні та ін., медична допомога),
володіння і розпорядження землею та іншими формами власності, успадкованого майна, природних ресурсів, відповідних нових
технологій і фінансових послуг, включаючи
мікрофінансування.
 До 2030 року зменшити частку витрат на харчування в загальних сукупних витратах домогосподарств до 30%.

 До 2030 року підвищити життєстійкість малозабезпечених осіб і осіб, які перебувають
у вразливому становищі, зменшити їх незахищеність і вразливість перед спричиненими
зміною клімату екстремальними явищами та
іншими економічними, соціальними й екологічними потрясіннями й лихами.
 До 2018 року модернізувати механізм надання державної підтримки на оплату комунальних послуг, переорієнтувавши його на стимулювання ресурсо- та енергозберігаючого
ведення домашнього господарства.

Операційна ціль 3.2.
Скоротити нерівність
ЗАВДАННЯ:

 Досягти та підтримувати зростання доходів
найменш забезпечених 40% населення на
рівні, вищому за середній по країні
 Скоротити міжпоселенські диспропорції забезпечення доступу до послуг, зокрема:
□□ частку сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через незабезпеченість населеного пункту своєчасними
послугами швидкої медичної допомоги,
до 15%;
□□ частку сільських домогосподарств, які
потерпали від позбавлення через відсутність поблизу житла медичної установи,
до 10%;
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□□ частку сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через відсутність
регулярного щоденного транспортного
сполучення з іншим населеним пунктом з
розвиненою інфраструктурою, до 10%.
 До 2030 року підтримати законодавчим шляхом та заохочувати активну участь усіх людей
у соціальному, економічному і політичному
житті незалежно від їхнього віку, статі, стану
здоров’я, раси, етнічної належності, походження, релігії, місця проживання та економічного чи іншого статусу.
 Забезпечити рівність можливостей і зменшити нерівність результатів, зокрема шляхом
скасування дискримінаційних законів, політики й практики та сприяння прийняттю відповідного законодавства та заходів у цьому
напрямі.
 Удосконалити бюджетно-податкову політику,
а також політику в питаннях заробітної плати
та соціального захисту в напрямі поступового забезпечення більшої рівності. При цьому
забезпечити врахування трудового шляху,
стажу й характеру напруженості роботи тощо
при нарахуванні пенсій.

Операційна ціль 3.3.
Забезпечити гендерну рівність
ЗАВДАННЯ:

 Ліквідувати всі форми дискримінації за ознакою статі в усіх сферах життєдіяльності
суспільства, до 2030 року забезпечити у нормативно-правових актах України наявність
положень, що заохочують та забезпечують
рівність та недискримінацію за ознакою статі.

 Забезпечити врахування гендерної складової
в усіх національних, галузевих і регіональних
стратегіях і програмах розвитку.
 Зменшити рівень гендерно зумовленого насильства, зокрема пов’язаного зі збройним
конфліктом на сході України
 До 2030 року забезпечити виявлення, розслідування злочинів, пов’язаних із гендерно
зумовленим насильством, та притягнення до
відповідальності 100% осіб, які їх вчиняють.
 Забезпечити ефективне запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню
з дітьми, до 2030 року скоротити частку жінок
і дітей, які зазнавали фізичного, сексуального,
психологічного або економічного насильства.
 До 2030 року забезпечити надання усім постраждалим від домашнього насильства та
жорстокого поводження з дітьми необхідних
послуг, у тому числі з улаштування до спеціальних закладів.
 Враховувати при встановленні загального трудового стажу неоплачувану працю з догляду за
дітьми та ведення домашнього господарства.
 До 2020 року забезпечити збільшення частки
жінок серед народних депутатів України до 30%,
депутатів обласних і місцевих рад – до 30%.
 До 2030 року забезпечити збільшення частки
жінок серед вищих державних посадовців (посади державних службовців категорії А) до 30%.
 Розширити економічні можливості жінок у
контексті зайнятості, доходу та розвитку підприємницького потенціалу.
 До 2030 року здійснити заходи стимулювання
підвищення рівня зайнятості жінок, які мають
дітей віком до 6-ти років, до 70%.

Стратегічна ціль 4.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я, БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ТА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ В БЕЗПЕЧНИХ І ЖИТТЄСТІЙКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
Операційна ціль 4.1.
Забезпечити охорону громадського
здоров`я та сприяти благополуччю для всіх
у будь-якому віці
ЗАВДАННЯ:

 Запровадити на національному рівні принцип «Охорона здоров’я – в усіх політиках держави».
 Впровадити методологію оцінки медико-екологічних ризиків, відшкодування соціально-економічних збитків, завданих життю та
ПРОЕКТ-2017

здоров’ю людини на індивідуальному та популяційному рівнях.
 Забезпечити показники очікуваної тривалості життя при народженні до рівня країн ЄС.
 До 2030 року знизити рівень материнської
смертності не більш як до 5 випадків на 100
000 пологів.
 До 2030 року мінімізувати смертність, якій
можна запобігти, серед новонароджених і
дітей віком до 5 років, зокрема: зменшити неонатальну смертність або кількість випадків
смерті у перші 28 днів життя до 3–4 випадків
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на 1000 новонароджених; зменшити смертність дітей у віці до 1 року до 4–5 випадків на
1000 народжених живими; зменшити смертність дітей у віці до 5 років до 6–7 випадків на
1000 дітей.
До 2030 року знизити на третину захворюваність на вірусні парентеральні гепатити,
туберкульоз, а смертність від туберкульозу
удвічі; знизити рівень смертності від СНІДу
мінімум удвічі
Запровадити механізми запобігання поширенню наркозалежності серед молоді, до
2030 року знизити кількість наркозалежних
людей на 20% та кількість алкоголезалежних
людей на 20%.
Посилити виконання Рамкової конвенції ВООЗ
із боротьби проти тютюну, зменшити поширеність тютюнокуріння серед населення.
Налагодити профілактичну, зокрема соціально-психологічну, роботу серед населення,
враховуючи гендерний аспект, завдяки чому
до 2030 року знизити смертність від суїцидів
на 20% (в тому числі зважаючи на запобігання суїцидам серед ветеранів АТО).
До 2030 року скоротити вдвічі кількість смертей і травм унаслідок нещасних випадків на
транспорті.
Забезпечити загальне охоплення послугами
охорони здоров’я, а також захист від фінансових ризиків, доступ до якісних базових медико-санітарних послуг і до безпечних, якісних
і недорогих основних лікарських засобів і
вакцин для всього населення.
До 2020 року забезпечити всім доступ до базових медичних послуг.
До 2030 року забезпечити загальний доступ жінок і чоловіків до послуг з охорони
сексуального та репродуктивного здоров’я,
включаючи послуги з планування сім’ї, інформування та просвіту, враховуючи питання
охорони репродуктивного здоров’я в національних стратегіях і програмах.
До 2030 року істотно скоротити кількість випадків смерті та захворювання в результаті
впливу небезпечних хімічних речовин, забруднення та отруєння повітря, води й ґрунтів.
До 2030 року забезпечити фінансування системи охорони здоров’я (загальний обсяг державних і приватних витрат) на рівні не менше
ніж 8% ВВП з пріоритетним спрямуванням
(до 40% усіх витрат) на первинну медико-санітарну допомогу.
Забезпечити збалансований раціон харчування, а також досягти погоджених на міжна-

родному рівні цільових показників, що стосуються боротьби з затримкою росту і виснаженням у дітей віком до п’яти років, а також
задовольняти потреби в харчуванні дівчаток
підліткового віку, вагітних і жінок, які годують
грудним молоком дітей, та осіб похилого віку,
пацієнтів із хронічними неінфекційними захворюваннями.
 Налагодити інформаційно-просвітницьку
роботу серед населення щодо усвідомлення
необхідності та поширення стандартів здорового способу життя (раціональне харчування, дозовані фізичні навантаження, відповідальна сексуальна поведінка, відмова
від шкідливих звичок).

Операційна ціль 4.2.
Забезпечити інклюзивну та справедливу
якісну освіту і сприяти можливостям
навчатися впродовж усього життя для всіх
ЗАВДАННЯ:

 До 2030 року забезпечити рівні можливості
для здобуття якісної початкової, базової та
повної середньої освіти кожною дитиною,
незалежно від стану її здоров’я, місця проживання та статків родини.
 До 2030 року забезпечити рівний та справедливий доступ до якісних систем розвитку, догляду та дошкільного навчання для всіх дітей,
незалежно від стану здоров’я, місця проживання та статків родини.
 До 2030 року забезпечити для всього населення протягом усього життя рівний доступ
до якісної професійно-технічної та вищої
освіти, істотно збільшити кількість молодих
і дорослих людей, які володіють суспільно
необхідними навичками, зокрема професійно-технічними навичками для працевлаштування, отримання гідної роботи та занять
підприємницькою діяльністю.
 До 2030 року ліквідувати гендерну нерівність
у сфері освіти і забезпечити рівний доступ
до освіти та професійно-технічної підготовки
всіх рівнів для вразливих груп населення.
 До 2030 року забезпечити здобуття усіма
учнями знань і навичок щодо принципів сталого розвитку, зокрема з питань здорового
способу життя, прав людини, збереження довкілля, гендерної рівності, пропаганди культури миру та ненасильства, національного
та патріотичного виховання та усвідомлення
цінності культурного різноманіття і внеску
культури в процес переходу до сталого розвитку.
СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ
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Операційна ціль 4.3.
Зробити міста та населені пункти
інклюзивними, безпечними, життєстійкими
та збалансованими.
ЗАВДАННЯ:

 До 2030 року досягти відчутного поліпшення
житлових умов усіх громадян України, які цього потребують, насамперед уразливих категорій населення, зокрема молодих сімей, багатодітних сімей, фахівців дефіцитних професій
у трудодефіцитних регіонах, на основі впровадження відповідних механізмів змішаного фінансування будівництва та/чи придбання житла, а також тимчасового соціального житла.
 До 2030 року забезпечити всім можливість
користуватися безпечними, недорогими,
доступними та екологічно збалансованими
транспортними системами на основі підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема
розширення використання громадського
транспорту, враховуючи потреби жінок, дітей,
жителів сільської місцевості, осіб з інвалідністю та літніх осіб.
 Оновити рухомий склад громадського транспорту з урахуванням його доступності для
осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних
груп населення шляхом придбання у вітчизняних виробників не менше ніж 65% нових
транспортних засобів.
 Запровадити енергоефективні та екологічно
безпечні системи громадського транспорту в
містах на основі використання електричних
транспортних засобів.
 До 2020 року значно збільшити кількість міст і
населених пунктів, що прийняли та реалізують
комплексні стратегії і плани збалансованого
просторового розвитку, спрямовані на усунення соціальних бар’єрів, підвищення ефективності використання ресурсів, пом’якшення
наслідків зміни клімату, адаптацію до його зміни та здатність протистояти стихійним лихам.

 До 2025 року узгодити стратегії розвитку
регіонів, міст і територіальних громад зі
Стратегією сталого розвитку України з метою
забезпечення гармонійного поєднання загальнонаціональних, регіональних і місцевих
інтересів.
 До 2030 року забезпечити збалансований
і взаємопов’язаний просторовий розвиток
міст і сільських населених пунктів і можливості для інтегрованого планування населених
пунктів за участю громадськості та управління ними.
 До 2030 року забезпечити ефективне функціонування систем раннього оповіщення, запобігання та ліквідації наслідків природних і
техногенних лих у населених пунктах.
 До 2030 року зменшити негативний антропогенний вплив на здоров’я людини у містах,
зокрема, шляхом поліпшення якості атмосферного повітря та видалення відходів.
 До 2030 року провести паспортизацію населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків в контексті збалансованого
розвитку територій.
 Забезпечити запровадження систем інтегрованого поводження з відходами, зокрема,
технологій роздільного збирання твердих
побутових відходів в населених пунктах, переробки, подальшого їх використання як вторинної сировини та видалення небезпечних
відходів.
 До 2030 року забезпечити загальний доступ
всіх верств населення до безпечних, доступних і відкритих зелених зон і громадських
місць та встановити частку зелених зон на території населених пунктів щонайменше 20%.
 Сприяти будівництву екологічно ефективних,
енергозберігаючих і міцних будівель з використанням місцевих матеріалів.
 Забезпечити доступ громадян похилого віку
та з особливими потребами до житла, пристосованого до їхніх потреб.

Стратегічна ціль 5.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ ДО МОДЕЛЕЙ ЗБАЛАНСОВАНОГО СПОЖИВАННЯ
І ВИРОБНИЦТВА, ЗБАЛАНСОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ
ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ
Операційна ціль 5.1.
Забезпечити перехід до моделей
збалансованого споживання
та виробництва
ПРОЕКТ-2017

ЗАВДАННЯ:

 До 2020 року розробити Концепцію впровадження моделей збалансованого споживання й виробництва в Україні.
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 Забезпечити повне та всеохоплююче впровадження систем обліку і регулювання споживання води, тепла та енергоресурсів.
 До 2025 року запровадити використання
екологічних рахунків в системі статистичного
обліку країни.
 До 2030 року досягти збалансованого управління природними ресурсами та їх ефективного використання і знизити ресурсоємність
ВВП на 40%.
 До 2030 року зменшити на 20% втрати продовольства у виробничо-збутових ланцюжках, а
також післязбиральні втрати.
 Сприяти забезпеченню «зелених» державних
закупівель відповідно до національних пріоритетів і стандартів ЄС.
 До 2030 року забезпечити системне інформування споживачів і виробників щодо значення та переваг збалансованого споживання та
виробництва і формування сучасної культури споживання, зокрема ощадливого використання ресурсів.
 До 2030 року впровадити національну стратегію освіти для сталого розвитку.
 Удосконалити законодавчу базу у сфері поводження з відходами та створити сучасну
інфраструктуру збирання, сортування, перероблення та утилізації відходів, у тому числі
небезпечних промислових та електронних, як
вторинної сировини, залучення інвестицій у
сферу поводження з відходами та до 2030 року
забезпечити скорочення обсягів утворення
відходів виробництва і споживання на 20%.
 До 2030 року збільшити кількість твердих побутових відходів, які переробляються, утилізуються та спалюються, до 50%.
 Здійснити заходи щодо ліквідації найбільш
екологічно небезпечних об’єктів зберігання
токсичних відходів, зменшення обсягу утворення таких відходів та запобігати їх несанкціонованому видаленню.
 До 2020 року розробити законодавчі акти
щодо поводження зі шлаками та шламами
паливного-енергетичного комплексу та металургійних виробництв, які можливо використовувати замість природних матеріалів,
та забезпечити стимулювання перероблення
та використання великотоннажних відходів
підприємств (золошлакових відходів, гірської
породи тощо).
 До 2030 року повністю ліквідувати несанкціоновані звалища шляхом запровадження су-

часних технологій перероблення побутових
відходів і зменшити площу, зайняту звалищами, на 50%.
 До 2020 року запровадити екологічно дружні
практики поводження з хімічними речовинами і всіма відходами впродовж усього їх
життєвого циклу відповідно до узгоджених
міжнародних принципів, істотно скоротити
потрапляння цих речовин у повітря, воду і
ґрунт, щоб звести до мінімуму їх негативний
вплив на здоров’я людей та довкілля.
 Забезпечити остаточне знешкодження накопичених непридатних для використання
агрохімікатів і тари та упаковки від них.

Операційна ціль 5.2.
Забезпечити інтегроване управління
водними ресурсами і доступ до санітарії
для всіх
ЗАВДАННЯ:

 До 2030 року знизити водоємність ВВП на 50%.
 До 2030 року забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечної і недорогої питної води для всіх, зокрема 90% – сільського
населення, 100% – міського населення.
 До 2030 року забезпечити централізованим
водопостачанням населення міст на 100%,
сільського населення – щонайменше на 50%.
 До 2030 року зменшити протяжність зношених і аварійних водопровідних мереж до 15%.
 До 2030 року забезпечити загальний і рівноправний доступ до належних санітарно-гігієнічних засобів, приділяючи особливу увагу
вразливим верствам населення.
 До 2030 року підвищити частку населення,
що користується централізованим водовідведенням (каналізацією), до 100% у містах і
до 30% у сільських населених пунктах.
 До 2030 року зменшити протяжність зношених і аварійних каналізаційних мереж до 15%.
 До 2030 року підвищити якість природних
вод шляхом зменшення скидів забруднюючих
речовин і матеріалів та скорочення обсягів забруднених стічних вод до 5% (від загального
обсягу водовідведення), зокрема шляхом стимулювання будівництва нових, реконструкції
та модернізації діючих очисних споруд.
 До 2030 року забезпечити повне дотримання
санітарно-гігієнічних вимог до якості поверхневих вод.
 До 2020 року ліквідувати несанкціоновані
звалища відходів у прибережних захисних
смугах водних об’єктів.
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 До 2030 року підвищити ефективність водокористування на 40% шляхом впровадження
в господарській діяльності технологій, що
передбачають оборотне, повторне та послідовне водокористування.
 До 2020 року забезпечити впровадження
системи інтегрованого управління водними
ресурсами за басейновим принципом, розроблення та виконання планів управління
річковими басейнами.
 До 2020 року розробити програму спуску та
демонтажу руслових водосховищ на малих і
середніх річках з метою відтворення природної течії річок.
 До 2020 року забезпечити охорону і відновлення пов’язаних з водою екосистем, зокрема гір, лісів, водно-болотних угідь, річок, водоносних шарів і озер.
 До 2030 року визначити межі прибережних
захисних смуг згідно з проектами землеустрою на усіх водних об’єктах.
 До 2030 року розширити міжнародне співробітництво і підтримку діяльності та впровадження програм у галузі водопостачання
й санітарії, включаючи підвищення ефективності водокористування, очищення стічних
вод і застосування технологій рециркуляції
та повторного використання.

Операційна ціль 5.3.
Вжити невідкладних заходів для боротьби
зі зміною клімату та наслідками зміни
клімату
ЗАВДАННЯ

 Включити заходи реагування на зміну клімату в політику, стратегії та планування на
загальнонаціональному, галузевому та регіональному рівнях; узгодити національні
















підходи з міжнародними вимогами та стандартами.
Розробити Стратегію низьковуглецевого розвитку України на період до 2030 року та забезпечити її впровадження.
До 2030 року зменшити обсяги викидів парникових газів в усіх секторах економічної
діяльності до рівня, який не перевищуватиме
60% рівня викидів 1990 року.
Підвищити опірність і рівень адаптації всіх
секторів економіки до небезпечних погодних явищ і стихійних лих, спричинених зміною клімату.
До 2030 року здійснити науково обґрунтоване коригування методів ведення сільського
господарства з урахуванням кліматичних
змін і зростання ризиків екстремальних погодних явищ.
До 2030 року здійснити науково обґрунтовані
зміни до містобудівного планування з урахуванням рекомендацій щодо адаптації міського населення до кліматичних змін.
До 2020 року запровадити національну систему торгівлі дозвільними одиницями (квотами)
на викиди з метою стимулювання зниження
викидів парникових газів від великих стаціонарних джерел економічно ефективним і
низьковитратним способом.
Сприяти збільшенню обсягів поглинання парникових газів шляхом підвищення рівня лісистості, збалансованого землекористування,
ренатуралізації водно-болотних угідь, консервації еродованих орних земель і відтворення
на них степових та лучних екосистем.
Поліпшити освіту, просвітництво, поширення інформації і можливості людей та установ
щодо запобігання та послаблення наслідків
зміни клімату, адаптації до них і раннього
оповіщення.

Стратегічна ціль 6.
ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЗЕМНИХ І МОРСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ ТА СПРИЯННЯ
ЗБАЛАНСОВАНОМУ ВИКОРИСТАННЮ ЇХНІХ РЕСУРСІВ
Операційна ціль 6.1.
Забезпечити збереження, відновлення
та збалансоване використання наземних
і внутрішніх прісноводних екосистем
та їхніх екосистемних послуг
ЗАВДАННЯ:

 До 2030 року забезпечити збереження, відновлення та збалансоване використання наПРОЕКТ-2017

земних і внутрішніх прісноводних екосистем
і їхніх екосистемних послуг, зокрема лісів,
водно-болотних угідь, гір, степів і посушливих земель, відповідно до зобов’язань за міжнародними договорами.

 До 2030 збільшити площу територій та об’єктів природно-заповідного фонду до 15% території країни, зокрема, в гірських регіонах
не менше, ніж 2,5% території країни.
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 До 2020 року сприяти впровадженню методів збалансованого використання всіх типів
лісів, зупинити знелісення, відновити деградовані ліси та створити умови для природного відтворення лісів; запровадити методи
і технології збалансованого використання та
відновлення лісів і забезпечити перероблення лісових ресурсів у продукцію з високою
доданою вартістю.
 До 2030 року збільшити лісистість території
до 20% площі країни.
 До 2030 року забезпечити реалізацію заходів
боротьби з опустелюванням, відновлення
деградованих земель та ґрунтів, включаючи
землі, що потерпають від опустелювання, засух і повеней, та прагнути досягти нейтрального рівня деградації земель.
 Зменшити до 2030 року площу орних земель
на 10% за рахунок земель з крутизною схилів
понад 3 градуси, розораних земель водоохоронних зон, деградованої, малопродуктивної
та техногенно забрудненої ріллі шляхом залісення таких земель у лісовій та лісостеповій
зонах та залуження у степовій зоні.
 Забезпечити збереження гірських екосистем
та їх біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом збільшення площі територій та
об’єктів природно-заповідного фонду в гірських регіонах і їхнього належного упорядкування та управління.
 До 2020 року в процесі загальнонаціонального, регіонального та місцевого планування
забезпечити врахування цінності екосистем і
біорізноманіття.
 До 2020 року переглянути та привести до
сучасних вимог законодавство у сфері управління і сталого використання екосистемних
послуг і біорізноманіття.
 Мобілізувати і значно збільшити залучення
фінансових ресурсів з усіх джерел, зокрема за
рахунок державної підтримки, розвитку міжнародного партнерства та залучення приватного сектору з метою забезпечення сталого
лісоуправління, збереження і збалансованого
використання біорізноманіття та екосистем.

Операційна ціль 6.2.
Забезпечити збалансоване використання та
захист морських і прибережних екосистем
ЗАВДАННЯ:

 До 2030 року забезпечити істотне скорочення будь-якого забруднення морського
середовища, зокрема повністю припинити













скидання неочищених стічних вод об’єктами,
розташованими у межах прибережної смуги
Азовського та Чорного морів, і унеможливити розливи нафти та інших небезпечних речовин з морських суден.
Впровадити систему заходів, спрямованих
на запобігання привнесенню плавзасобами шкідливих інвазійних організмів до
Азовського та Чорного морів, і забезпечити
контроль баластних вод 100% плавзасобів,
що прибувають у порти України.
До 2020 року забезпечити ефективне регулювання вилову риби і покласти край перелову,
незаконному, нерегульованому та непідзвітному рибальству.
Забезпечити доступ дрібних господарств, що
займаються рибним промислом, до морських
ресурсів і ринків.
До 2020 року під час стратегічного планування розвитку приморських регіонів забезпечити збалансоване використання та збереження морських і прибережних екосистем,
розробити плани інтегрованого управління
для всіх прибережних морських районів відповідно до національного законодавства і
міжнародного права.
До 2030 року забезпечити захист морських і
прибережних екосистем шляхом збільшення
площі природно-заповідного фонду у приморських областях до 10%.
Встановити водоохоронні та прибережні
захисні смуги вздовж морів і забезпечити їх
охорону та цільове використання.
Розширити міжнародне співробітництво в
Чорноморському регіоні задля збереження
та збалансованого використання морських
ресурсів і забезпечити належне виконання
національних зобов’язань у рамках міжнародних договорів і конвенцій.

Операційна ціль 6.3.
Мінімізувати деградацію природних
середовищ існування та припинити втрати
біологічного та ландшафтного різноманіття
ЗАВДАННЯ:

 Вжити кардинальних заходів щодо припинення деградації природних середовищ існування, зупинити втрати біологічного та ландшафтного різноманіття.
 До 2020 року забезпечити збереження та
запобігання зникненню видів, що перебувають під загрозою вимирання, продовжити
формування та підтримувати мережу центрів
СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ
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штучного розведення та ренатуралізації рідкісних та таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів рослин і тварин, які є аборигенними для місцевої екосистеми (національні парки, ботсади, зоопарки та ін.).
 Забезпечити виконання положень міжнародних угод, стороною яких є Україна, стосовно
належного доступу до генетичних ресурсів та
їх справедливого використання.
 Вжити заходів щодо викорінення браконьєрства та контрабандної торгівлі видами флори

й фауни, що охороняються, та врегулювати
проблеми, що стосуються як попиту на незаконні продукти живої природи, так і їх пропозиції, шляхом створення дієвої системи адміністративного покарання за браконьєрство
і контрабандну торгівлю охоронюваними
видами флори й фауни.

 До 2020 року розробити та впровадити систему заходів щодо запобігання проникненню чужорідних видів і зменшення їхнього
впливу на наземні та водні екосистеми.

Стратегічна ціль 7.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ,
СТВОРЕННЯ ПІДЗВІТНИХ ТА ІНКЛЮЗИВНИХ ІНСТИТУЦІЙ
Операційна ціль 7.1.
Сприяти мирним та інклюзивним
спільнотам для сталого розвитку
та забезпечити безпеку держави
ЗАВДАННЯ:

 Значно скоротити поширення усіх форм насильства та знизити показники насильницької смертності шляхом забезпечення належної охорони правопорядку в середовищах
проживання, праці та дозвілля громадян
України з акцентом на запобіганні правопорушенням.
 Забезпечити ефективну протидію торгівлі
людьми, до 2030 року забезпечити виявлення, розслідування злочинів, пов’язаних з
торгівлею людьми, та притягнення до відповідальності 100% осіб, які їх вчиняють.
 До 2030 року значно зменшити незаконні фінансові потоки, активізувати діяльність з виявлення та повернення викрадених активів і
вести боротьбу з усіма формами організованої злочинності.
 До 2020 року радикально скоротити кількість
зброї, спеціальних засобів і вибухових матеріалів, що перебувають у незаконному обігу.
 Зміцнити систему контролю над незаконними
фінансовими потоками з метою запобігання
та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
 Розвивати інституційну спроможність національних державних і громадських установ,
орієнтованих на запобігання насильству, боротьбу з тероризмом і злочинністю, захист
прав людини.
 Розвивати механізми та практики захисту
національних інтересів України на основі поПРОЕКТ-2017

глиблення співпраці з міжнародними організаціями.
 Забезпечити економічну безпеку держави
шляхом створення стратегічних запасів продовольства та енергоресурсів.
 Забезпечити цілеспрямоване розв’язання
конфліктів, пов’язаних з тимчасовою окупацією частини території України, проведенням
антитерористичної операції та наступною
деокупацією.
 Викорінити усі форми жорстокого поводження з дітьми та нехтування інтересами і потребами дитини.

Операційна ціль 7.2.
Забезпечити доступ до правосуддя
і захист прав для всіх
ЗАВДАННЯ:

 Сприяти верховенству права, забезпечити
всім рівний доступ до правосуддя та збільшити ефективність виконання рішень національних і міжнародних судів.
 Забезпечити надання всім рівного доступу до
захисту їхніх прав, протидіяти корупції, зловживанню з боку посадових осіб і жорстокому
та принизливому поводженню шляхом реформування системи судочинства та забезпечення правопорядку.
 Забезпечити гарантований захист прав учасників антитерористичної операції та членів
їхніх сімей; осіб, які потерпіли внаслідок тимчасової окупації частини території України в
окремих районах Донецької і Луганської областей та АР Крим: внутрішньо переміщених
осіб, мешканців територій, що належать до
зони АТО та прилеглих до неї.
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Операційна ціль 7.3.
Створити ефективні, підзвітні та інклюзивні
інституції на всіх рівнях
ЗАВДАННЯ:

 Значно скоротити масштаби корупції в усіх
формах шляхом підвищення ефективності
загальнодержавної системи запобігання та
протидії корупції на основі впровадження
ефективного моніторингу управлінської діяльності та контролю дотримання правил
щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 Підвищити результативність діяльності, підзвітність і відповідальність органів державної влади та місцевого самоврядування на
основі інформатизації процесів прийняття

рішень, надання адміністративних послуг,
поетапного впровадження системи електронного врядування на всіх рівнях управління.
 Забезпечити відповідальне прийняття рішень органами влади на всіх рівнях за участю
всіх верств суспільства.
 Забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити основні свободи відповідно
до національного законодавства і міжнародних угод.
 Запровадити механізми широкого громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, планів розвитку територій
і рішень органів влади та місцевого самоврядування, які є значущими для громади та
суспільства загалом, особливо пов’язаних з
можливим негативним впливом на довкілля,
та впровадження цих рішень.
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Розділ 3

ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ, КООРДИНАЦІЯ, МІЖСЕКТОРАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ,
РУШІЙНІ СИЛИ ТА ПАРТНЕРСТВА
Загальна відповідальність за впровадження Стра
тегії покладається на Кабінет Міністрів України.
Повноваження щодо координування дій, стратегічного планування, впровадження Стратегії,
моніторингу та регулярного огляду прогресу у
реалізації Стратегії покладаються на новостворену Національну агенцію зі сталого розвитку
при Кабінеті Міністрів України з повноваженнями щодо стратегічного планування переходу
до сталого розвитку, координації міжгалузевої
взаємодії, інтеграції економічної, соціальної
та екологічної політики і моніторингу впровадження Стратегії.
Для зміцнення інституційної бази сталого розвитку необхідно:
 створити в усіх міністерствах, регіональних і
місцевих органах влади управлінські підрозділи зі сталого розвитку;
 розробляти комплексні прогнозні документи
щодо змін природно-ресурсного потенціалу,
рівня життя і здоров’я населення та стану довкілля;
 визначити систему цілей сталого розвитку на
регіональному рівні;

 здійснювати обов’язкову оцінку впливу на
реалізацію Стратегії на етапі затвердження
цих рішень;
 впровадити на всіх рівнях системи освіти
України головні положення Стратегії ЄЕК
ООН освіти для сталого розвитку;
 забезпечити проведення стратегічної екологічної оцінки галузевих і регіональних політик та основних управлінських рішень.
Приватна підприємницька, інвестиційна та інноваційна діяльність є однією з рушійних сил забезпечення інклюзивного економічного зростання
та створення робочих місць.
Важливою рушійною силою досягнення намічених цілей є підтримка територіальних громад і їх
залучення до виконання Стратегії.
З метою забезпечення участі усіх заінтересованих сторін у виробленні рекомендацій щодо
стратегічного
планування,
впровадження
Стратегії та моніторингу її виконання створюється Національна рада зі сталого розвитку (за
участю ділових і промислових кіл, місцевих громад, місцевих органів влади, громадських організацій, профспілок, науковців, освітян).

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
Нормативно-правові інструменти. Зміцнення
нормативно-правової бази є необхідною умовою для належної реалізації Стратегії. Для цього
потрібно:
 забезпечити розроблення Національного
плану дій зі сталого розвитку кожні 5 років і
його впровадження;
 законодавчо забезпечити перехід від соціально-економічного планування до еколого-соціально-економічного планування розвитку країни, регіонів і населених пунктів (до
планування сталого розвитку);
 забезпечити регулярне проведення експертизи законопроектів та нормативно-правових актів на відповідність їх принципам
сталого розвитку з метою створення відповідного правового поля і стимулюючих фінансово-економічних механізмів.
ПРОЕКТ-2017

Фінансові інструменти. Однією з найважливіших умов належного виконання Стратегії є
узгодження цілей і завдань Стратегії з національним бюджетним процесом. Одним з інструментів є комплексний аналіз видатків галузевих
міністерств в аспекті реалізації цілей і завдань
Стратегії. Інтеграція принципів сталого розвитку
в наявні механізми планування розвитку – це
ще один засіб узгодження Стратегії з бюджетним процесом. Слід також розглянути можливість переходу від оподаткування за критерієм
використання праці до критеріїв споживання
ресурсів і забруднення довкілля, щоб сприяти
досягненню цілей Стратегії у збільшенні зайнятості населення і мінімізації негативного впливу
на довкілля.
Для забезпечення належного фінансування заходів на виконання Стратегії необхідно:
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 підвищити ефективність податкової системи
шляхом удосконалення системи оподаткування та впровадження європейських принципів
належного управління у сфері оподаткування;
 забезпечити поліпшення інвестиційного
клімату та запровадити заходи заохочення
іноземних і вітчизняних інвесторів вкладати
кошти з наданням пріоритетності інвестиціям,
спрямованим на реалізацію цілей Стратегії;
 впровадити нову модель державного управління інвестиційною діяльністю з метою
сприяння інвестиціям у високотехнологічні
та експортоорієнтовані сектори економіки.

традиційні сектори економіки та суспільного
життя, інформатизації діяльності органів влади
та самоврядування й формуванням засад електронного врядування для сталого розвитку.

Економічні інструменти. Сформувати прозорі
механізми залучення міжнародної фінансової
допомоги для вирішення системних питань розвитку, насамперед відновлення та структурної
перебудови економіки Сходу України.

Дослідження та розробки. Надавати пріоритетність розробленню та впровадженню екологічно безпечних технологій, у тому числі енергоощадних і низьковуглецевих, впровадженню на
цій основі засад сталого розвитку традиційних
галузей національної економіки, підвищення
ефективності енергетичного сектору, зниженню
енергоємності систем життєзабезпечення.

Забезпечити послідовну імплементацію положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в
частині відсутності дискримінації та зниження
тарифних бар’єрів у торгівлі, зокрема привести
у відповідність до вимог СОТ системи державної
допомоги та державних закупівель.
Для розвитку бізнесу та конкуренції необхідно:
 до 2020 року забезпечити всеохоплююче
спрощення процедур відкриття бізнесу та
супроводу його господарської діяльності, в
тому числі через поширення практики електронного врядування;
 забезпечити динамічну адаптацію національної
системи технічного регулювання до норм технічних регламентів ЄС, спрощення процедур
сертифікації та визнання національних органів
визначення відповідності на ринках країн ЄС;
 створити мережі міжрегіональних мобільних
сучасних лабораторій для підтвердження
відповідності якості товарів та вирішення
спірних питань щодо рівня їх якості, забезпечення відповідного маркування товарів;
 забезпечити економічну обґрунтованість ціноутворення для товарів і послуг природних
монополій шляхом запровадження належного регулювання їх діяльності;
 удосконалити процедури виявлення та припинення антиконкурентних дій;
 забезпечити належний захист внутрішнього
ринку від контрафактної та контрабандної
імпортної продукції.
Інформаційно-комунікаційні
інструменти.
Здійснювати послідовне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій із забезпеченням їх загальнодоступності, інтеграції у

Створити систему об’єктивного інформування
всіх заінтересованих сторін про політичні, економічні, соціальні та екологічні аспекти сталого
розвитку України та світу.
Створювати та підтримувати роботу інформаційно-аналітичних центрів, освітніх та науково-дослідних установ з питань сталого розвитку та
центрів кращих практик сталого розвитку.

Посилити наукову обґрунтованість рішень у
сфері забезпечення сталого розвитку, сприяти
випереджаючому розвитку досліджень, що забезпечують оцінку природно-ресурсного потенціалу України, просторове планування його
ефективного використання.
Освітні та просвітницькі інструменти.
Збалансоване суспільство є суспільством знань.
Для розв’язання численних проблем розвитку
будуть потрібні нові знання, уміння та компетентності, необхідні для глибокого розуміння
складних проблем і вирішення взаємопов’язаних питань суспільного життя. Необхідно залучати вищі навчальні заклади та інститути НАН
України, інші науково-дослідні та інформаційно-аналітичні центри до вивчення та обґрунтування шляхів розв’язання регіональних екологічних, соціальних та економічних проблем.
Необхідно сприяти імплементації Стратегії ЄЕК
ООН освіти для сталого розвитку в систему освіти
України шляхом запровадження в Стандарти
освіти всіх рівнів і спеціальностей загальних
компетентностей з розуміння проблематики
переходу суспільства до сталого розвитку.
Університети та інші навчальні заклади повинні
забезпечувати підготовку кваліфікованих фахівців з необхідними компетентностями для
розробки і використання новітніх технологій,
які забезпечують перехід суспільства до сталого
розвитку.
Освіта є однією з передумов досягнення сталого розвитку і найважливішим інструментом
ефективного управління та обґрунтованого приСТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ
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йняття рішень. Питання сталого розвитку необхідно інтегрувати в систему професійної освіти
державних службовців і освітян.

Забезпечити інтеграцію питань сталого розвитку
в систему дошкільної, шкільної, позашкільної,
середньої, вищої та неформальної освіти.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У сфері міжнародного співробітництва з питань
сталого розвитку пріоритетними є такі завдання:
 забезпечити виконання міжнародних зобов’язань у сфері сталого розвитку;

 зміцнити співробітництво з міжнародними
організаціями, зокрема інституціями ЄС, щодо
забезпечення реалізації Стратегії;
 під час укладання міжнародних договорів
забезпечити захист національних інтересів
України;

 розширювати міжнародну співпрацю України
у сфері науки та технологій, орієнтовану на
капіталізацію науково-технологічного сектору країни, структурну модернізацію національної економіки та збалансованого природокористування;
 зміцнювати партнерську співпрацю на міжнародному рівні з метою досягнення глобальних цілей сталого розвитку, зокрема у регіональному вимірі на засадах транскордонного
співробітництва.

МОНІТОРИНГ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ
Для забезпечення всеосяжного і глибокого
моніторингу всього комплексу цілей і завдань
Стратегії необхідно:

 розробити та впровадити у статистичну звітність усіх рівнів індикатори сталого розвитку,
зокрема у регіональному розрізі;
 забезпечити формування масиву доступних
структурованих статистичних даних шляхом
удосконалення системи національної статистики, відповідно до вимог Базових принципів
офіційної статистики ООН.
На основі цільових показників та індикаторів,
визначених у Стратегії необхідно організувати
відкриту та загальнодоступну систему моніторингу стану довкілля, стану населення та господарства за ключовими показниками сталого
розвитку.
Координацію моніторингу впровадження та
проведення оцінки результативності Стратегії
здійснюватиме орган, відповідальний за впровадження Стратегії, який виконуватиме такі функції:

ПРОЕКТ-2017

 щорічно проводити аналіз виконання завдань
з точки зору досягнення цілей Стратегії і в разі
необхідності надавати пропозиції щодо пріоритетів політики сталого розвитку і засобів та
інструментів впровадження Стратегії;
 перевіряти результати впровадження Стратегії,
зокрема досягнення планових цільових показників;
 регулярно готувати та видавати «Національну
доповідь про сталий розвиток України», в
якій буде представлена інформація про прогрес у реалізації Стратегії і яка включатиме
поточні значення показників збалансованості розвитку;
 регулярно розробляти 5-річні Національні
плани дій переходу до сталого розвитку на
регіональному та національному рівнях,
здійснювати моніторинг їх виконання та в разі
необхідності пропонувати зміни і доповнення.
Стратегії галузевого та регіонального розвитку
мають бути гармонізованими зі Стратегією та
Національним планом дій зі сталого розвитку.
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Додаток І . КЛЮЧОВІ ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ (узагальнена таблиця)

Додаток І
КЛЮЧОВІ ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ (узагальнена таблиця)
№ Сфера охоплення

Ціль

Індикатор

Цільові показники

1. Вектор розвитку
1. Економічне
Забезпечити щорічне зростання Темп росту ВВП,%
зростання
валового внутрішнього продукту

2015 р. – 90,1
2017–2020 рр. – 104,0
2021–2025 рр. – 106,0
2026–2030 рр. – 107,0
2. Структура ексСприяти зростанню питомої
Питома вага високотехнологічної продук2015 рік – 5,5
порту
ваги продукції та послуг з висо- ції та послуг у структурі експорту товарів і
2020 рік – 9,0
кою часткою доданої вартості в послуг,%
2025 рік – 12,0
експорті
2030 рік – 15,0
Частка продукції харчової промисловості та 2015 рік – 45,6
переробки сільськогосподарської сировини 2020 рік – 51
в експорті груп 1–24 Українського класи2025 рік – 57
фікатора товарів зовнішньої економічної
2030 рік – 65
діяльності,%
3. Розвиток підпри- Заохочувати розвиток мікро-,
Кількість зайнятих працівників на середніх і 2015 рік – 6,5
ємництва
малих і середніх підприємств
малих підприємствах, фізичних осіб – суб’єк- 2020 рік – 8,3
тів малого підприємництва, млн осіб
2025 рік – 9,5
2030 рік – 10,5
Сформувати організаційну інф- Позиція у рейтингу легкості ведення бізнесу 2015 рік – 87
раструктуру підтримки підпри- Doing Business
2020 рік – 73
ємництва
2025 рік – 53
2030 рік – 33
4. Відновлювані дже- Збільшити частку енергії, виро- Частка енергії, виробленої з відновлюваних 2015 рік – 6,7
рела енергії
блену з відновлюваних джерел, джерел, у загальному кінцевому споживанні 2020 рік – 11
у загальному кінцевому спожи- енергії,%
2025 рік – 14,2
ванні енергії
2030 рік – 17,1
5. ЕнергоефективЗабезпечити зниження енерго- Енергоємність ВВП (витрати первинної енер- 2015 рік – 0,282
ність
ємності ВВП
гії на одиницю ВВП), кг нафтового еквівален- 2020 рік – 0,27
ту на 1 дол. США ВВП
2025 рік – 0,23
2030 рік – 0,20
6. Ефективність
Забезпечити зниження ресурсо- Ресурсоємність ВВП (частка вартості природ- 2015 рік – 100)
використання
ємності ВВП
них ресурсів в одиниці ВВП),%
2020 рік – 90
ресурсів
2025 рік – 80
2030 рік – 60
7. Транспортна
Розвивати якісну, надійну, збаСтупінь зносу основних засобів за видами
2015 рік – 51,7
інфраструктура
лансовану та життєстійку інфра- економічної діяльності «Транспорт, склад2020 рік – 45
структуру
ське господарство, поштова та кур’єрська
2025 рік – 43
діяльність»,%
2030 рік – 40
Частка доріг загального використання з
2015 рік – 10
твердим покриттям, що відповідають норма- 2020 рік – 20
тивним вимогам,%
2025 рік – 30
2030 рік – 70
8. Промисловий
Модернізувати інфраструктуру Частка реалізованої інноваційної продукції в 2015 рік – 1,4
розвиток
та підприємства базових галузей обсязі промислової продукції,%
2020 рік – 7,0
промисловості
2025 рік – 10,0
2030 рік – 15,0
9. Наукові досліАктивізувати наукові досліПитома вага вартості виконаних наукових і
2015 рік – 0,65
дження
дження
науково-технічних робіт у ВВП,%
2020 рік – 1,0
2025 рік – 2,5
2030 рік – 3,0
СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ
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№ Сфера охоплення
10 Сільське господарство

11 Органічне виробництво

12 Планування розвитку

Ціль

Індикатор

Цільові показники

Підвищити вдвічі продуктивність сільського господарства
та доходи дрібних виробників
аграрної продукції
Збільшити площу сільськогосподарських угідь, зайнятих під
органічним виробництвом

Продуктивність праці в сільському господар- 2015 рік – 8,7
стві, тис. доларів США на одного зайнятого в 2020 рік – 10,0
аграрному секторі
2025 рік – 12,5
2030 рік – 15,0
Площа сільськогосподарських угідь, зайня- 2015 рік – 410,6
тих під органічним виробництвом, тис. га
2020 рік – 500
2025 рік – 1500
2030 рік – 3000
Забезпечити розвиток поселень Питома вага міст, районів і областей, що
2020 рік – 80
і територій виключно на основі затвердили і впроваджують стратегії / пла2025 рік – 100
комплексного і сталого плануни сталого розвитку, розроблені за участю
2030 рік – 100
вання (на основі генеральних
громадськості,%
планів) та управління за участю
громадськості на принципах
сталого розвитку

2. Вектор безпеки
13 Доступ до право- Забезпечити доступ до правосуддя
суддя і захист прав для всіх

2015 – 5
2020 – 35
2025 – 45
2030 – 55
14 Протидія корупції Протидіяти корупції
Показник сприйняття рівня корупції в
2015 рік – 27
державному секторі з боку ділових кіл та
2020 рік – 40
експертів («Індекс сприйняття корупції» за 2025 рік – 50
методологією Transparency International)
2030 рік – 60
15 Зниження рівня
Знизити рівень гендерно зуЧастка жінок віком 15–49 років, які пережи- 2014 рік – 22
гендерно зумовле- мовленого та домашнього нали принаймні одну з форм фізичного або
2020 рік – 18
ного насильства
сильства
сексуального насильства,%
2025 рік – 14
2030 рік – 10
16 Безпека дорожСкоротити вдвічі кількість смер- Кількість смертей внаслідок дорожньо-тран- 2015 рік – 9,4; 2020 рік –
нього руху
тей і травм унаслідок ДТП
спортних пригод на 100 000 нас.
7,5; 2025 рік – 6,1;
2030 рік – 4,7
17 Якість поверхне- Підвищити якість природних
Скиди неочищених стічних вод у водні об’єк- 2015 рік – 15,7%
вих вод
вод за допомогою зменшення ти (від загального обсягу водовідведення),% 2020 рік – 13%
скидів забруднюючих речовин і
2025 рік – 10%
матеріалів, скорочення обсягів
2030 рік – 5%
неочищених стічних вод
18 Відходи

Зменшити обсяг відходів

Рівень довіри громадян до суду,%

Обсяг утворених відходів усіх видів економічної діяльності на одиницю ВВП,
кг/1000 дол.
Частка перероблених та утилізованих
відходів у загальному обсягу утворених
відходів,%
Питома вага перероблених відходів, накопичених у місцях видалення, у загальному
обсязі накопичених відходів,%

19 Зміна клімату

ПРОЕКТ-2017

Обмежити викиди парникових Частка викидів парникових газів порівняно
газів у всіх секторах економічної з 1990 р.,%
діяльності

2015 рік – 1004;
2020 рік – 950; 2025 рік –
880; 2030 рік – 800
2015 рік – 30
2020 рік – 40
2025 рік – 50
2030 рік – 70
2015 рік – 0 (обсяг накопичених відходів –
12505915,8 тис т)
2020 рік – 5
2025 рік – 15
2030 рік – 25
2014 рік – 37,8
2030 рік – 60
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Додаток І . КЛЮЧОВІ ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ (узагальнена таблиця)

№ Сфера охоплення

Ціль

Індикатор

20 Захист морських
і прибережних
екосистем

Забезпечити стале використання і захист морських та прибережних екосистем

Питома вага площі територій та об’єктів
природно-заповідного фонду приморських
областей у загальній території приморських
областей,%

21 Збереження, наземних і внутрішніх прісноводних
екосистем

Забезпечити збереження, відПитома вага площі територій та об’єктів
новлення та стале використання природно-заповідного фонду у загальній
наземних і внутрішніх пріснотериторії країни,%
водних екосистем та їхніх послуг

2015 рік – 6,6
2020 рік – 10,4
2025 рік – 12,5
2030 рік – 15

22 Збереження лісів

Зупинити збезлісення, відновити деградовані ліси та значно
розширити масштаби лісонасадження і лісовідновлення

Лісистість території країни,%

2015 рік – 15,9
2020 рік – 16,5
2025 рік – 18
2030 рік – 20

Частка населення, чиї середньодушові
еквівалентні сукупні витрати є нижчими за
фактичний (розрахунковий) прожитковий
мінімум,%

2015 рік – 58,3
2020 рік – 30,0
2025 рік – 20,0
2030 рік – 15,0

Частка осіб, добове споживання яких є нижчим за 5,05 доларів США за ПКС,%

2015 рік – 2,2
2020 рік – 0,5
2025 рік – 0,0
2030 рік – 0,0

3. Вектор відповідальності
23 Ліквідація крайніх Скоротити в 4 рази питому вагу
форм бідності
населення, чиї сукупні витрати є
нижчими за фактичний (розрахунковий) прожитковий мінімум

24 Дошкільне навчання

Цільові показники

Забезпечити рівний та справед- Чистий показник охоплення дошкільними
ливий доступ до якісних систем навчальними закладами дітей віком до 5 ророзвитку, догляду та дошкільно- ків
го навчання для всіх дітей

2015 рік – 6,1
2020 рік – 7,0
2025 рік – 8,0
2030 рік – 10,0

2015 рік – 70,6%
2020 рік – 80,0%
2025 рік – 90,0%
2030 рік – 95,0%

25 Програми соціаль- Збільшити охоплення бідного
ної підтримки
населення адресними програмами соціальної підтримки

Частка бідних, які охоплені державною соці- 2015 рік – 56,3
альною підтримкою, в загальній чисельності 2020 рік – 65,0
бідного населення
2025 рік – 75,0
2030 рік – 85,0

26 Зайнятість

Рівень зайнятості населення віком від 20 до
64 років,%

2015 рік – 64,4; 2020 рік –
66; 2025 рік – 68;
2030 рік – 70

Частка сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через незабезпеченість населеного пункту своєчасними послугами швидкої медичної допомоги,%

2015 рік – 39,9
2020 рік – 30
2025 рік – 20
2030 рік – 15

Частка сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через відсутність
поблизу житла медичної установи,%

2015 рік – 26,3
2020 рік – 20
2025 рік – 15
2030 рік – 10

Частка сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через відсутність
регулярного щоденного транспортного
сполучення з іншим населеним пунктом з
розвиненою інфраструктурою,%

2015 рік – 22,7
2020 рік – 18
2025 рік – 13
2030 рік – 10

Підвищити рівень зайнятості
населення

27 Скорочення нерів- Зменшення міжпоселенських
ності
диспропорцій щодо доступу до
послуг
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№ Сфера охоплення

Ціль

28 Гендерна рівність

Забезпечити рівні можливості
для жінок і чоловіків бути представленими на вищих рівнях
прийняття рішень у політичному та суспільному житті

ПРОЕКТ-2017

Індикатор

Цільові показники

Частка жінок серед депутатів ВРУ,%

2015 рік – 12%
2020 рік – 30%
2025 рік – 30%
2030 рік – 30%

Частка жінок серед депутатів обласних рад
та місцевих рад міст обласного значення,%

2015 рік – 14%
2020 рік – 30%
2025 рік – 30%
2030 рік – 30%

Частка жінок серед вищих державних посадовців (посади категорії А),%

2015 рік – 18,7%
2020 рік – 20%
2025 рік – 25%
2030 рік – 30%
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Додаток ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Додаток ІІ
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Біорізноманіття – різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед
іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми й екологічні комплекси, частиною яких
вони є; включає в себе різноманіття в межах виду, між видами і різноманіття екосистем
(Конвенція ООН про охорону біологічного різноманіття).
Врядування (англ. governance) – розроблення і реалізація публічної політики на засадах
партнерської взаємодії державної влади та місцевого самоврядування, які створюють
сприятливі політико-правові та фінансові передумови, з приватним сектором, що генерує робочі місця і забезпечує доходи, та громадянським суспільством, яке мобілізує внутрішні ресурси для досягнення пріоритетних цілей суспільного розвитку.
Державне управління – діяльність держави (органів державної влади), спрямована на
створення умов для найефективнішої реалізації функцій держави, основних прав і свобод громадян, узгодження різноманітних груп інтересів у суспільстві та між державою і
суспільством, забезпечення суспільного розвитку відповідними ресурсами.
Екосистема – просторово визначена сукупність біотичних та абіотичних компонентів
довкілля, які пов’язані між собою потоками речовини, енергії та інформації.
Екосистемні послуги – всі ті вигоди, які люди отримують від екосистем; послуги екосистем із забезпечення населення природними ресурсами, здоровим середовищем
існування, іншими екологічно та економічно значущими «продуктами». Серед численних екосистемних послуг виділяють: постачальні (їжа, вода, ліс, сировина), регулятивні
(вплив на клімат, контроль за повенями та стихійними лихами, якість водних ресурсів
тощо), культурні (рекреаційні ресурси, естетичні та духовні цінності природи) і підтримуючі послуги (ґрунтоутворення, фотосинтез, кругообіг азоту та ін.).
Екологічна збалансованість (англ. environmental sustainability) – підтримання таких видів
діяльності, які дають можливість не погіршувати або навіть поліпшувати якість довкілля
в довгостроковій перспективі. Екологічна збалансованість стосується потенційної довговічності систем, що підтримують життєдіяльність людства, таких як планетарна кліматична система, системи аграрного та промислового виробництва, лісового і рибного
господарства, людські спільноти загалом, а також різні системи, від яких вони залежать.
Життєстійкість (англ. resilience) – здатність системи та суспільства адаптуватися до потенційних природних і природно-техногенних небезпек, чинити їм опір або змінюватись
для того, щоб досягти прийнятного рівня функціонування та підтримувати цей рівень і
свою структуру. Життєстійкість соціально-екологічних систем залежить від: 1) величини
впливу, який система може нейтралізувати і при цьому залишитися в тому самому стані;
2) ступеня здатності системи до самоорганізації; 3) ступеня здатності системи до створення потенціалу для навчання та адаптації до реальних умов.
Заінтересовані сторони (англ. stakeholders) – групи осіб або особи, які мають інтерес, залучені або перебувають під впливом політики чи плану уряду, громади або підприємства.
Цей термін поширюється на державні, громадські, формальні та неформальні організації.
Збалансоване використання (англ. sustainable use) – використання природних ресурсів
у такий спосіб і такими темпами, які не призводять у довгостроковій перспективі до вичерпання природних ресурсів, тим самим зберігаючи здатність природно-ресурсного
потенціалу країни задовольняти потреби теперішнього та майбутніх поколінь.
Збалансоване економічне зростання (англ. sustainable growth) – економічне зростання, основане на ефективному використанні ресурсів, створенні конкурентоспроможної низьковуглецевої економіки, виявленні екологічно чистих джерел зростання економіки, розвитку
еко-орієнтованих галузей, використанні екологічно чистих технологій, охороні довкілля,
збереженні біорізноманіття, поліпшенні бізнес-середовища, зокрема для малих і середніх
підприємств.
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Збалансоване споживання та виробництво (англ. sustainable consumption and
production) – використання системного підходу для мінімізації негативного впливу на довкілля, зумовленого системою споживання та виробництва у суспільстві.
«Зелена» економіка – економіка, яка підвищує добробут людей і забезпечує соціальну
справедливість і при цьому істотно знижує ризики для довкілля і запобігає його збіднінню.
Індикатор (показник) – характеристика процесу, об’єкта чи системи, за допомогою якої
можна кількісно та якісно оцінювати зміни, що відбуваються, у формі, зручній для порівняння та аналізу. Індикатори дають можливість вимірювати прогрес і реєструвати ступінь
досягнення визначених цілей та завдань.
Індикатори сталого розвитку – групи системних (економічних, соціальних, екологічних) або інтегральних (соціально-економічних, соціально-економічно-екологічних) показників, які дають змогу робити висновки про стан або зміни процесів розвитку.
Інклюзивність (від лат. include – включаю, укладаю) – процес участі всіх людей в житті
соціуму, коли всі заінтересовані сторони беруть активну участь у громадському житті.
Інклюзивність передбачає залучення кожного в життя спільноти та відсутність будь-якої
дискримінації.
Інклюзивне зростання (англ. inclusive growth) – економічне зростання, яке створює для
всіх верств населення максимальні можливості для працевлаштування та участі в усіх
сферах життєдіяльності країни, а також забезпечує справедливий розподіл результатів
праці.
Інклюзивне суспільство (англ. inclusive society) – суспільство, яке не фокусується на расових, статевих, класових, вікових і географічних відмінностях осіб та соціальних груп і
забезпечує рівність можливостей та залучення усіх членів суспільства до створення соціальних інституцій, які регулюють соціальну взаємодію.
Інклюзивні інституції (англ. inclusive institutions) – інституції, які дозволяють і заохочують
брати участь великій масі людей в економічній діяльності, щоб найкращим чином використовувати їхні таланти та навички, а також дати можливість людям вибирати те, чого
вони хочуть.
Інтеграція (від лат. integrum – ціле, integratio – відновлення) – стан об’єднаності окремих
частин і функцій системи в ціле, а також процес, що веде до такого стану; об’єднання та
координація дій різних частин цілісної системи.
Інтегроване управління водними ресурсами – процес, що сприяє скоординованому
розвитку та управлінню водними, земельними і пов’язаними з ними ресурсами для того,
щоб максимізувати результативність економічного та соціального добробуту у справедливий спосіб і не завдати шкоди збалансованості життєво важливих екосистем.
Належне врядування (Good Governance) – нова концепція управління, що визначає механізми, процеси та структури, за допомогою яких органи влади, громадяни та соціальні
групи координують свої інтереси, використовують права та виконують обов’язки, а також
виступають посередниками у вирішенні проблемних питань розвитку суспільства.
Повна зайнятість – стан економіки, за якого кількість вакансій відповідає чисельності
безробітних або перевищує його. 100-відсоткова зайнятість неможлива, оскільки є природний рівень безробіття, який у будь-якій країні становить 4–7%.
Сталий розвиток (англ. sustainable development) – розвиток, який дає змогу задовольнити потреби теперішніх поколінь і залишає можливість майбутнім поколінням задовольнити їхні потреби. Це збалансований розвиток країни і регіонів, при якому економічне
зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення та підтримувати життєдіяльність теперішнього і майбутніх поколінь.
Цільовий показник – значення індикатора, яке заплановано досягти в результаті реалізації стратегії.
ПРОЕКТ-2017
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СПИСОК УЧАСНИКІВ РОБОЧОЇ ГРУПИ
З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ
Руденко Л. Г., керівник групи експертів з розроблення Стратегії сталого розвитку,
академік НАН України, директор Інституту географії НАН України;
Власенко Н. С., радник Голови Державної служби статистики;
Жаліло Я. А., доктор економічних наук, старший науковий співробітник відділу
моделювання та прогнозування економічного розвитку Інституту економіки та
прогнозування НАН України;
Карамушка В. І., кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології
Національного університету «Києво-Могилянська Академія»;
Макарова О. В., доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи
Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи;
Максюта А. А., голова правління Інституту суспільно-економічних досліджень;
Марушевський Г. Б., кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
Інституту географії НАН України;
Тимочко Т. В., голова Всеукраїнської екологічної ліги.

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ

ПРОЕКТ-2017

Найменування заходу

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього

2018 рік

2019 рік

2020 рік

збільшення:
• індексу промислової продукції на 2-2,2% щороку

збільшення випуску товарів
і послуг для внутрішнього та
зовнішнього ринку шляхом
активізації інвестиційної діяльності (ефект імпортозаміщення – покриття від’ємного
сальдо) – кількість інвестиційних проектів, обсяг випуску
продукції на рік, млрд. доларів США

Концепція Загальнодержавної
цільової економічної програми розвитку промисловості на
період до 2020 року схвалена
розпорядженням КМУ від 17
липня 2013 р. № 603-р

Державна програма розвитку
внутрішнього виробництва,
затверджена постановою КМУ
від 12 вересня 2011 р. № 1130

Міністерство
економічного
розвитку,
Фонд державного
майна
Міністерство
інфраструктури
Мінагрополітики
Міненерговугілля

Міністерство
економічного
розвитку
Міністерство
фінансів

безстроково

1800,5

Обсяги фінансудоцільне фівання Програми
нансування
уточнюються
2270,0
щороку під час
складання проектів державного та
місцевих бюджетів
на відповідний рік

кошти підприємств, пен8603,5
сійних та інших фондів
соціального страхування,
кредити, надані банками
та кредитними спілками,
кошти населення, іноземні інвестиції, кошти Міжнародних фінансових організацій та міжнародної
технічної допомоги, кошти
державного та місцевих
бюджетів, які виділяються
на умовах державно-приватного партнерства

до 2020 р. кошти держбюджету (виходячи з наявних фінансових ресурсів), власні
кошти підприємств, зокрема залучені на засадах
державно-приватного
партнерства; кредитів,
інвестицій

2016,0

доцільне
фінансування
2543,0

2258,0

доцільне
фінансування
2849,0

2529,0

доцільне
фінансування
3191,0

Забезпечити щорічне зростання валового внутрішнього продукту в середньому на рівні не менше ніж 4% на період 2016–2020 рр., 6% – на період 2021–2025 рр. і 7% – на період
2026–2030 рр.

Завдання

2017 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

1.1 Операційна ціль 1.1
Сприяти тривалому інклюзивному збалансованому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

1. СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1
Сприяння інклюзивному збалансованому низьковуглецевому економічному зростанню та життєстійкій інфраструктурі

№

Відповідальні
за виконання

ПРОЕКТ станом на 26.10. Версія 5.1

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ на 2017–2020 роки
із впровадження Стратегії сталого розвитку України до 2030 року
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№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

забезпечення середньорічних темпів приросту експорту промислової продукції не
менш як на 7-10%

Міністерство
економічного
розвитку,
Міністерство
фінансів

Міністерство
економічного
розвитку
Міністерство
фінансів

2017 р.

Кошти державного бюджету

до 2020 р. кошти держбюджету (виходячи з наявних фінансових ресурсів), власні
кошти підприємств, зокрема залучені на засадах
державно-приватного
партнерства; кредитів,
інвестицій
300 млн грн

Фінансування з
1200,0
держбюджету
не передбачене,
доцільне фінансування має складати 6000,0

1400,0

1600,0

1800,0

збільшення:
• частки інноваційної продукції в обсязі виробництва промислової продукції до 50%;
• частки промислових підприємств, що провадять інноваційну діяльність, до 25%.

збільшення обсягу виробництва конкурентоспроможної
продукції авіаційної промисловості у 3-5 разів

Концепція Загальнодержавної
цільової економічної програми розвитку промисловості на
період до 2020 року
Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. № 603-р

Стратегія розвитку вітчизняної
авіаційної промисловості на
період до 2020 року

Міністерство
інфраструктури
Міністерство
фінансів
Міністерство
економічного
розвитку
Фонд державного майна

Міністерство
економічного
розвитку
Міністерство
фінансів

кошти держбюджету (виходячи з наявних фінансових ресурсів), власні кошти
підприємств, зокрема залучені на засадах державно-приватного партнерства; кредитів, інвестицій

до 2020 р. з 2016 р. фінансування
виключно
за рахунок власних коштів підприємств ,
кредитів, інвестицій, інших джерел

до 2020 р

2624000

Фінансування з
держбюджету не
передбачене, доцільне фінансувння має складати
6000,0

1400,0

Фінансуван- 624000
ня з боку
державного
бюджету не
передбачене, доцільне
інвестування
має складати
520 000,0

1200,0

698000

1600,0

782000

1800,0

Домогтися підвищення продуктивності в економіці шляхом диверсифікації, технічної модернізації, створення стимулів, у тому числі податкових, для інноваційної діяльності та
збільшення кількості робочих місць.

Створити Експортно-кредитне
агентство відповідно до Закону України «Про забезпечення
масштабної експансії експорту
товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом
страхування, гарантування та
здешевлення кредитування
експорту»

Концепція Загальнодержавної
цільової економічної програми розвитку промисловості на
період до 2020 року

Сприяти зміні структури експорту в бік зростання продукції та послуг з високою часткою доданої вартості, зокрема до 2030 року підвищити в структурі експорту частку продукції
високотехнологічних секторів економіки до 15%.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

• розроблення і створення
НАНУ
для різних галузей економіки
нових конкурентоспроможних сенсорних наукоємних
продуктів (кількість наукоємних технологій);
• розроблення і створення
систем атестації і метрології
нових сенсорних наукоємних
продуктів-кількість діагностичних методів і устаткування
для контролю

Показники
20082017 рр.

Строк
виконання

• розробка правових мехаМОН
нізмів набуття результатами
Міністерствонаукової діяльності придатюстиції
ності до ринкового обігу,
• вдосконалення порядку
здійснення науковими організаціями комерційної діяльності,
• упорядкування системи органів, що регулюють державні
цільові науково- технологічні
та інноваційні програми

Внесення змін до законів, що
регулюють питання науково-технічної діяльності та її
результатів. Зокрема, Закони
України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності
в Україні» (2011), «Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки» (2001), «Про Загальнодержавну комплексну програму
розвитку високих наукоємних
технологій» (2004) потребують
вдосконалення/визначення нового етапу впровадження.

Міністерство
фінансів, Міністерство
економічного
розвитку, Державна служба
статистики

• кількість інноваційно активних підприємств, в т.ч. таких,
що впроваджують екоінновації

Домогтися підвищення продуктивності в економіці шляхом
диверсифікації, технічної модернізації, створення стимулів, у
тому числі податкових, для інноваційної діяльності та збільшення кількості робочих місць.
Створити систему податкового
заохочення суб’єктів господарювання до впровадження інноваційних заходів шляхом удосконалення Податкового кодексу
2019 р.

до 2020 р

До 2030 року збільшити витрати державного бюджету на фінансування науки до 3%.

Державна цільова науково-технічна програма розроблення
і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008–
2017 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1395

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

214,2877
млн грн

усього

держбюджет

2,5 млн

46 млн

92,19
млн грн

інші джерела

кошти державного бюджету, власні кошти підприємств, інші джерела

122,0977
млн грн

Усього

кошти державного
бюджету

Джерела
фінансування

-

-

4000,0

2000,0

2000,0

2017 рік

600 тис

16 млн

2240,0

2018 рік

1,9 млн

15 млн

2480,0

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

-

15млн

2780,0

2020 рік
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№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Створити систему підтримки ви- Затвердження 150 професійсокої кваліфікації працівників
них стандартів

Зростання рівня зайнятості
до 70%

Проводити активну політику
зайнятості

Міністерство
соціальної політики

Міністерство
соціальної політики

• удосконалення нормативМіністерство
но-правової бази у сфері
економічного
підприємницької діяльнорозвитку
сті – прийняття нормативних
актів;
• формування єдиної державної регуляторної політики –
кількість планів з підготовки
проектів регуляторних актів,
звітів щодо відстеження результативності регуляторних
актів;
• активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки – кількість регіональних фондів підтримки підприємництва та кредитно-гарантійних установ;
• впровадження регіональної
політики сприяння розвитку
малого підприємництва –
кількість регіональних та
місцевих програм розвитку
малого підприємництва; громадських колегій і координаційних рад з питань розвитку
малого підприємництва

Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні,
затверджено Законом України
від 21.12.2000 № 2157-III

20172020 рр.

20172030 рр.

Безстроково

Підприємства, кредитні
ресурси, міжнародна допомога, бюджети різних
рівнів

• кошти державного бюджету, зокрема
одержані від приватизації
держмайна,
• кошти місцевих бюджетів
• інші джерела

696,0 тис.грн

125,2 млрд грн

Обсяг щорічних
асигнувань визначається у видатковій частині
Держбюджету

174,16 тис.
грн

31,3
млрд грн

1600,0

174,16
тис.грн

31,3
млрд грн

1792,0

174,16
тис.грн

31,3
млрд грн

2150,4

174,16
тис.грн

31,3
млрд грн

2247,8

Забезпечити реалізацію політики, яка сприяє продуктивній діяльності, створенню гідних умов праці, підприємництву, творчості та інноваційній діяльності, створити сприятливі
умови для підвищення кваліфікації, мотиваційні стимули для професійної переорієнтації та розвитку самозайнятості населення

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Зменшення потерпілих від нещасних випадків на виробництві, які призвели до втрати
працездатності, та від нещасних випадків зі смертельним
наслідком до 995 осіб

Показники
Міністерство со- 2017ціальної політики, 2030 рр.
МОЗ, Держпраці,
інші заінтересовані центральні
органи виконавчої влади

Строк
виконання
Підприємства, кредитні
ресурси, міжнародна допомога, бюджети різних
рівнів

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Зростання середньомісячної
заробітної плати темпами вищими ніж рівень інфляції

Забезпечити реформування
системи оплати праці та підвищити її рівень в галузях економіки
Міністерство
соціальної
політики, МОЗ,
Держпраці, інші
заінтересовані
ЦОВВ

Міністерства,
інші ЦОВВ, обласні, Київська
міська держадміністрації

Міністерство
економічного
розвитку
Міністерство
фінансів

20172030 рр.

Підприємства, кредитні
ресурси, міжнародна допомога, бюджети різних
рівнів

кошти держбюджету
(виходячи з наявних фінансових ресурсів),
власні кошти підприємств

до 2020 р. кошти держбюджету (виходячи з наявних фінансових ресурсів), власні кошти
підприємств, зокрема залучені на засадах державно-приватного партнерства; кредитів, інвестицій

Державна цільова програма
Створення додаткових роборозвитку аеропортів на період чих місць
до 2023 року. Постанова Кабіне- (не менше 1000)
ту Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126

Укрінфрапроект 2016Міністерство
2023 рр.
інфраструктури
Міністерство
фінансів
Міністерство
економічного
розвитку
Фонд державного майна

державні кошти,
місцеві бюджети,
інші джерела:
-власні кошти підприємства
-кошти інвестора

Підвищити рівень зайнятості населення до 70% у 2030 році за рахунок створення нових робочих місць.

Створення на робочих місцях
сприятливих умов і відповідної
інфраструктури для праці осіб з
обмеженими можливостями

Збереження існуючих та
створення нових робочих
місць, підвищення реальної
заробітної плати працівника
промисловості на рівні 1015% щороку

Концепція Загальнодержавної
цільової економічної програми розвитку промисловості на
період до 2020 року.
Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. № 603-р

8697,3
млн грн.

2175,0
млн грн

2436,0
млн грн

2583,0
млн грн

2738,0
млн грн

До 2030 року забезпечити повну і продуктивну зайнятість та гідні умови праці для всіх жінок і чоловіків, зокрема молодих людей та осіб з обмеженими можливостями, і рівну
оплату за працю рівної цінності відповідно до показників продуктивності праці.

Забезпечити безпечні умови
праці

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування

Міністерство
соціальної
політики, МОЗ,
Держпраці, інші
заінтересовані
ЦОВВ

Забезпечити безпечні умови
праці

20172030 рр.

2030 р.

Кошти державного бюджету, власні кошти підприємств

221,88 млн грн
(до 2018 р)

Усього

18,21
млн грн

2017 рік
14,5
млн грн

2018 рік
15,37
млн грн

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

15,83
млн грн

2020 рік

Збільшити кількість зайнятих
працівників у суб`єктів МСБ
до 8,3 млн. осіб у 2020 році і
10,5 млн. осіб у 2030 році.

Міністерство
економічного
розвитку, Міністерство фінансів, ДРС

Кошти державного бюджету, міжнародних
фінансових організацій,
технічної допомоги

34,08 млн грн

7,85 млн грн

8,32
млн грн

8,83
млн грн

Розширити мережу бездротового інтернету за рахунок
збільшення потужностей та
розширення мережі установок з
передачі інформації

Підвищення охоплення
бездротовим доступом до
мережі Інтернет на 15% у
2018 році, на 25% у 2020 році,
повний доступ до мережі Інтернет в сільській місцевості
забезпечити до 2030 року.

Оператори мобільного зв’язку
(система 3G та
4G), Державне агентство з
питань електронного урядування України

Інвестиції операторів
мобільного зв’язку, частково – підтримка з боку
бюджету

150,0 млн грн до
2020 року

30,0 млн грн

60,0
млн грн

60,0
млн грн

Істотно розширити доступ до інформаційно-комунікаційних технологій і сприяти забезпеченню загального доступу до мережі Інтернет, особливо в сільській місцевості.

Створити Агенцію з підтримки
малого бізнесу, наділивши її
повноваженнями стимулювати доступ малого і середнього
бізнесу до фінансових ресурсів
для розвитку

9,08
млн грн.

Зміцнювати спроможність національних фінансових установ заохочувати й розширювати доступ для мікро-, малих і середніх підприємств і громадян до страхових, фінансових,
банківських послуг, зокрема до доступних кредитів.

Зменшення потерпілих від нещасних випадків на виробництві, які призвели до втрати
працездатності, та від нещасних випадків зі смертельним
наслідком до 995 осіб

Мінпраці
Міністерство
економічного
розвитку

Знизити кількість потерпілих від На 45%
нещасних випадків на виробництві, які призвели до втрати
працездатності у порівнянні із
2015 роком

Захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і безпечних умов праці для всіх працюючих.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

ПРОЕКТ-2017

Найменування заходу

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

• збільшення загального
пасажиропотоку до рівня 24,3
млн пасажирів (до 2023 р.);
• збільшення пропускної спроможності аеропортів удвічі,
• зменшення часу на наземне обслуговування кожного
повітряного судна до 35-40
хвилин;
• розвиток неавіаційної діяльності аеропортів до 40% загальних доходів аеропортів;
• збільшення частки перевізників “лоу-кост”, до 30%
загального ринку авіаційних
перевезень

• оновлення рухомого складу
міського електротранспорту
з урахуванням його доступності для маломобільних груп
населення шляхом придбання
у вітчизняних виробників із
ступенем локалізації не менш
як 65% нових трамваїв і тролейбусів у кількості одиниць
придбаного рухомого складу;
• будівництво трамвайних і
тролейбусних ліній- протяжність у км;
• реконструкція трамвайних і
тролейбусних ліній – протяжність у км;

Державна цільова програма
розвитку аеропортів на період
до 2023 року,
Постанова Кабінету міністрів
України від 24 лютого 2016 р.
№ 126

Державна цільова програма розвитку міського електротранспорту на період до
2017 року,
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України
від 29.12.2006 № 1855

Міністерство
інфраструктури
Міністерство
економічного
розвитку
Ради відповідного рівня

20072017 рр.

Укрінфрапроект 2016Міністерство
2023 рр.
інфраструктури
Міністерство
фінансів
Міністерство
економічного
розвитку
Фонд державного майна

4228,695
млн грн
1691,478
млн грн
8470,89
млн грн

Місцеві бюджети
Інші джерела
Усього

8697,3 млн грн

усього

2550,717
млн грн

201,31

1347,3 млн грн

кошти інвесторів

Державний бюджет

319,7

власні кошти підприємств 1467,08 млн грн

1375,04

275,008

687,58

412,57

2095,01

52,94

563,54 млн грн

місцеві бюджети

1521,06

5319,38
млн грн

державні кошти

451,0

1027,3

61,95

235,7

107,75

621,9

478,0

557,12

110,62

36,7

67,3

342,5

507,0

162,81

48.81

11,7

22,3

87

Розвивати якісну інфраструктуру, включаючи регіональну й транскордонну та приділяючи особливу увагу забезпеченню недорогого і рівноправного доступу до неї для всіх.

Завдання

1.2 Операційна ціль 1.2
Створити життєстійку інфраструктуру, сприяти інклюзивному енергоефективному
та інноваційному промисловому розвитку.

№

Відповідальні
за виконання
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№

• збільшення обсягів перевезень (орієнтовно на 20-25%);
• підвищення продуктивності
праці (в 1,6 разів);
• відносне зменшення собівартості перевезень (на 15%);
• зменшення обсягу питомих
витрат енергоресурсів на
тягу поїздів (на 15%);
• скорочення строків доставки і переробки вантажів;
• доступність рухомого складу та об’єктів залізничного
транспорту для маломобільних груп населення

• будівництво та реконструкція автомобільних доріг протяжність, км
• будівництво обходів населених пунктів – протяжність, км
• влаштування під’їздів до 94
сільських населених пунктів –
протяжність, км
• поточний середній ремонт
автомобільних доріг – протяжність, км

Державна цільова програма
реформування залізничного
транспорту на 2010–2019 роки,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від
16.12.2009 № 1390

Державна цільова економічна
програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013–2018 роки, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 11.07.2013
№ 696

20102019 рр.

Міністерство
2013інфраструктури, 2018 рр.
Укравтодор,
держадміністрації

Міністерство
інфраструктури
Міністерство
економічного
розвитку

Строк
виконання
Усього

133582.03
млн грн
42359,8
18092,34
20000
214034,17

Державний бюджет
Кредитні кошти
Міжнародні фінансові
організації
Інші інвестори
Усього

Програмою прогнозні об- 33201,66
сяги та джерела фінансу- млн грн
вання передбачені лише
до 2015

Джерела
фінансування

39986,2

6000

3095,1

4000

26891,1

7000,0
млн грн

2017 рік

39229,4

6000

900

4000

28329,4

7840,0
млн грн

2018 рік
8702,0
млн грн

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Стратегія розвитку суднобудування на період до 2020 року,
схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України;
від 06.05.2009 № 581-р

збільшення обсягів галузевого виробництва суднобудування
до 2030 року – у 3 – 4 рази

Міністерство
інфраструктури
Міністерство
фінансів
Міністерство
економічного
розвитку
Фонд державного майна

20082020 рр.

кошти державного бюджету,
власні кошти підприємств,
цільові банківські кредити

1366,58 млн грн.

286,69
млн грн.

321,10
млн грн

359,62
млн грн.

2020 рік
9659,0
млн грн

399,20
млн грн.

До 2030 зменшити ступінь зносу до 40% та забезпечити оновлення основних засобів на 50% у таких видах економічної діяльності, як «Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність».

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

ПРОЕКТ-2017

• оновлення рухомого складу
міського електротранспорту
з урахуванням його доступності для маломобільних груп
населення шляхом придбання у вітчизняних виробників
із ступенем локалізації не
менш як 65% нових трамваїв
і тролейбусів у кількісті одиниць придбаного рухомого
складу;
• будівництво трамвайних і
тролейбусних ліній- протяжність у км;
• реконструкція трамвайних і
тролейбусних ліній – протяжність у км;

• будівництво та реконструкція автомобільних доріг протяжність, км
• капітальний ремонт автомобільних доріг -протяжність,
км

Державна цільова програма розвитку міського електротранспорту на період до
2017 року,
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України
від 29.12.2006 № 1855

Державна цільова економічна
програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013–2018 роки, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 11.07.2013
№ 696

20072017
рр.

Міністерство
2013інфраструктури, 2018
Укравтодор,
рр.
держадміністрації

Міністерство
інфраструктури
Міністерство
економічного
розвитку
Ради відповідного рівня

Строк
виконання

42359,8
18092,34
20000
214034,17

Міжнародні фінансові
організації
Інші інвестори
Усього

8470,89

Усього

Кредитні кошти

1691,478

Інші джерела

133582.03
млн грн

4228,695

Місцеві бюджети

Державний бюджет

2550,717
млн грн

Усього

Державний бюджет

Джерела
фінансування

39986,2

6000

3095,1

4000

26891,1

1375,04

275,008

687,58

412,57

2017 рік

39229,4

6000

900

4000

28329,4

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Державна стратегія регіонального розвитку на період до
2020 року,
затверджена Постановою
Кабінету Міністрів України
від 06.08.2014 № 385

• відновлення пошкодженої
інфраструктури: доріг, залізничної інфраструктури, електричних та водопровідних
мереж;
• відновлення та забезпечення
безперебійного енерго-, газота водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я та промисловості;

Мінрегіон
2014Міністерство з
2020
питань тимчасо- рр
во окупованих
територій та
внутрішньо переміщених осіб
України

Кошти
• державного фонду регіонального розвитку
• коштів галузевих (міжгалузевих) державних
цільових програм та
бюджетних програм центральних органів виконавчої влади;

Фінансування у
межах стратегічної цілі 2 – 64 відсотки загального
обсягу фінансування

Сприяти впровадженню проектів відновлення економіки у регіонах України, які постраждали від воєнних дій, на основі інноваційного промислового розвитку, що використовує
екологічно дружні, ресурсо- та енергозберігаючі технології, відновлювані джерела енергії, нематеріальне природокористування.

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

Концепція Державної цільової
програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах
України, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України
від 31 серпня 2016 р. № 892-р

Найменування заходу

показники соціально-економічного стану східних регіонів України, у відсотках до
попереднього року:
• індекс валового внутрішнього регіонального продукту – 103,5;
• експорт товарів і послуг –
110,9;
• імпорт товарів і послуг –
111,5;
• продуктивність праці –
102,7;
• рівень безробіття населення (за методологією Міжнародної організації праці) –
8,35

• відновлення роботи комунального транспорту;
• покращення епідеміологічної
ситуації;
• задоволення соціальних
потреб мешканців та переселенців;
• максимальне спрощення
адміністративних процедур, що
регулюють діяльність малого та
середнього бізнесу;
• створення соціально-економічних стимулів для зростання
інвестиційної активності та
збільшення трудової зайнятості;
• реалізація проектів реабілітації промисловості, реконструкції та відновлення інфраструктури

Показники

Строк
виконання

Міністерство з
2017питань тимчасо- 2020
во окупованих рр.
територій та
внутрішньо переміщених осіб
України
Міністерство
інфраструктури
Мінеконмрозвитку

Міністерство
інфраструктури
Мінеконмрозвитку

Відповідальні
за виконання

кошти,
передбачені у державному бюджеті на відповідний рік,
місцевих бюджетів,
міжнародна фінансова і
технічна допомога

• трансфертів з державного бюджету місцевим
бюджетам;
• місцевих бюджетів;
• технічної допомоги ЄС,
інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій;
• інвесторів, підприємств

Джерела
фінансування
2017 рік

концепцією визна- 9800,0
чено загальний
млн грн
обсяг потреб на
відновлення -1520
млн дол. США
(відповідно до
звіту спільної місії
Європейського
Союзу, Організації
Об’єднаних Націй
та Світового банку
“Оцінка шляхів
відновлення та
розбудови миру в
Україні”, схвалений
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 5 серпня 2015 р. № 797)

Усього

10450,0
млн грн.

2018 рік

10640,0
млн грн

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

11020,0
млн грн.

2020 рік
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Міністерство
економічного
розвитку
Фонд державного
майна
Міністерство
інфраструктуриМінагрополітики
Міненерговугілля

безстроково

кошти підприємств,
пенсійних та інших фондів соціального страхування, кредити, надані
банками та кредитними
спілками, кошти населення, іноземні інвестиції,
кошти Міжнародного
валютного фонду та міжнародної технічної допомоги, кошти державного
та місцевих бюджетів, які
виділяються на умовах
державно-приватного
партнерства

збільшення:
• частки інноваційної продукції в обсязі виробництва промислової продукції до 50%;
• частки промислових підприємств, що провадять інноваційну діяльність, до 25%.

Міністерство
економічного
розвитку
Міністерство
фінансів

до 2020 р

кошти держбюджету
33,0 млрд грн
(виходячи з наявних фі(у цінах 2017 р)
нансових ресурсів), власні кошти підприємств, зокрема залучені на засадах
державно-приватного
партнерства; кредитів,
інвестицій

3,68
млрд грн

10% вартості про- 13
моб’єкта – вармлрд грн
тість первинної
енергомодернізації, по ЖКГ – до
7 років окупності,
балансова вартість підприємств
України – понад
1,3 трл грн, загальна вартість
до 2020 р –
58,0 млрд грн.

4,88
млрд грн

14,04
млрд грн

Створити необхідну інфраструктуру (фінансову і інституційну)
для розвитку наукових досліджень та науково-технічних
розробок.

Зростання питомої ваги інноваційної продукції у загальному обсязі реалізації продукцїї промисловості до 5% у
2020 році і 15% у 2030 році

МОН, Мінекономіки

2030 р.

Кошти бюджету, власні
кошти підприємств

Активізувати наукові дослідження, нарощувати технологічний потенціал промислових секторів, зокрема шляхом стимулювання інноваційної діяльності.

Внести зміни до Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку
промисловості на період до
2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2013 р.
№ 603-р

До 2030 року наростити частку реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової продукції до 15%.

Внести зміни до Державної програми розвитку внутрішнього
виробництва,
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12
вересня 2011 р. № 1130

12,22
млрд грн

14,8
млрд грн

12,58
млрд грн

15,3
млрд грн.

До 2030 року модернізувати інфраструктуру і підприємства базових галузей промисловості, зробивши їх збалансованими за рахунок підвищення ефективності використання
природних ресурсів та ширшого застосування енергоефективних і екологічно безпечних технологій чистого виробництва та інтегрованих систем управління згідно з
міжнародними стандартами.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

Запобігання виїзду науковців за
кордон та заохочення української молоді, яка здобуває освіту за кордоном, до повернення
на Батьківщину

Найменування заходу

• залучення вітчизняних наМОН України,
уковців до виконання міжна- НАНУ, галузеві
родних проектів без виїзду за академії наук
кордон;
• розширення системи грантів для обдарованої молоді,
• рекрутування вихідців з
України з відповідною кваліфікацією;
• спрощення процедури нострифікації іноземних дипломів про науковий ступінь або
кваліфікацію
• оптимізація фінансових
механізмів залучення до
винахідництва і раціоналізаторства
• підтримка підприємницьких ініціатив

Показники

Відповідальні
за виконання
2030 р.

Строк
виконання
Кошти бюджету, зокрема,
в межах фінансування
діяльності НАН України та
галузевих академій наук

Джерела
фінансування
50% від загального обсягу коштів,
що спрямовуються на матеріальне
забезпечення
виконання науково-дослідних
робіт

Усього
.-

2017 рік
0,45
млрд грн

2018 рік
0,49
млрд грн

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

0,52
млрд грн

2020 рік
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

ПРОЕКТ-2017

Найменування заходу

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Нормативно-правові акти, що
врегульовують систему функціонування Держ. зем. кадастру.
Державна реєстрація земельної
ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній формі терміном до 7 днів
Заповнення до 100% та відкриття земельного кадастру

Мінагрополітики 2018Держгеокадастр 2019 рр.

20132020 рр.

Удосконалення системи Державного земельного кадастру
шляхом законодавчого врегулювання та технологічної
підтримки

Мінагропором
Міністерство
фінансів
Міністерство
економічного
розвитку

Мінагрополітики 2017Міністерство
2018 рр.
фінансів
Міністерство
економічного
розвитку
Мін’юст
Держгеокадастр

• забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції
шляхом зменшення щороку
витрат енергетичних ресурсів на
1 тонну виробленої продукції в
середньому на 1-2%
• зростання розміру середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства до середнього за галузями економіки

Розроблення та ухвалення
Закон та відповідні нормативЗакону України “Про обіг зено-правові акти ухвалені й набумель сільськогосподарського ли чинності
призначення, їх раціонального використання та охорони
ґрунтів» та відповідних нормативно-правових актів

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки
на період до 2020 року,
схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від 17.10.2013 № 806-р

Кошти державного бюджету, інші джерела;
залучення міжнародної
технічної та фінансової
допомоги

Кошти державного бюджету, інші джерела;
залучення міжнародної
технічної та фінансової
допомоги

Відповідно до Державної програми розвитку аграрного сектору
економіки на період
до 2020 року (наразі не
прийнято)

До 2030 року підвищити вдвічі продуктивність людської праці у сільському господарстві (до 15 тис. дол. США на рік у розрахунку на одного зайнятого в аграрному секторі)
та доходи дрібних виробників аграрної продукції, зокрема жінок, фермерських сімейних господарств, скотарів і рибалок, у том числі шляхом забезпечення гарантованого та
рівного доступу до землі, інших виробничих ресурсів і чинників сільськогосподарського виробництва, знань, фінансових послуг, ринків і можливостей для збільшення доданої
вартості та зайнятості в несільськогосподарських секторах.

Завдання

2.1 Операційна ціль 2.1
Сприяти сталому розвитку агропромислового комплексу

2. СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2
Забезпечення сталого галузевого та регіонального розвитку

№

Відповідальні
за виконання
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№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування

Створення освітнього курсу
Дорадчі служби,
програм, сфокусованого на мале Міносвіти Мінасільськогосподарське підприєм- грополітики
ництво та його працівників

Професійна та технічна освітня підготовка для малих
сільськогосподарських виробників

Державної програми роз- 558,9
витку аграрного сектору

21,83 млн

усього

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки
на період до 2020 року,
схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 р. № 1437-р

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки
на період до 2020 року,
схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від 17.10.2013 № 806-р

збільшення обсягу експорту вітчизняної сільськогосподарської
продукції на 3-4%, а продукції
харчової та переробної промисловості на 5-7%.

• збільшення щороку обсягів
експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції на 3-4%

Мінагрополітики,
Міністерство
фінансів
Міністерство
економічного
розвитку

Мінагрополітики,
Міністерство
фінансів
Міністерство
економічного
розвитку
20152020
рр.

20132020
рр.

кошти державного і місцевих бюджетів,
• приватні інвестиції,
• інші джерела
-залучення міжнародної
технічної та фінансової
допомоги

Відповідно до Державної програми розвитку аграрного сектору
економіки на період
до 2020 року (наразі не
прийнято)

близько 47,1
млрд. гривень,
за рахунок коштів державного бюджету – 35,6 млрд.
гривень

5,37 млн

обсяг матеріально-технічних і трудових
ресурсів,
необхідних
для виконання Програми,
визначатиметься під час
розроблення
відповідних
завдань і заходів

7,75
млрд грн

8,12
млрд грн

279,45

5,67 млн

2019 рік

у тому числі
2018 рік

Розробка
279,45
Положення
про конкурс в
межах посадових обов’язків
фахівців МОН

4,95 млн

2017 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

29,83 млрд грн 5,5 млрд грн
(відповідно
до бюджету
2017 р)

Наростити питому вагу продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподарської сировини у експорті до 65%.

Мінагрополітики
Мінекономіки

Створення повноцінного інституту дорадчих служб у всіх
регіонах України

Сприяти створенню та розвитку малих сільськогосподарських підприємств (до 50 га земельних угідь).

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

8,46
млрд грн

5,84 млн

2020 рік
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

ефективне використання рибогосподарських водних об’єктів
для вирощування риби в умовах
аквакультури та доведення загального обсягу добування риби
та інших водних біоресурсів до
110 тис. тонн на рік

Мінагрополітики,
Міністерство
фінансів
Міністерство
економічного
розвитку

20152020
рр.

кошти державного і місцевих бюджетів,
• приватні інвестиції,
• інші джерела
-залучення міжнародної
технічної та фінансової
допомоги

близько 47,1
млрд. гривень,
за рахунок коштів державного бюджету – 35,6 млрд.
гривень

обсяг матеріально-технічних і трудових
ресурсів, необхідних для
виконання
Програми, визначатиметься
під час розроблення відповідних завдань
і заходів

Врегулювання юридичним
шляхом «пакету бар’єрів»
розвитку органічного ринку в
Україні: забезпечити функціонування державного органу,
якому передаються повноваження державного контролю
і нагляду у сфері органічного
сільськогосподарського виробництва; визначити процедуру
визнання діючих органічних
виробників, що сертифіковані
відповідно до органічного законодавства ЄС (сертифікація/
оцінка відповідності); захистити використання органічного
логотипу ЄС (євролистка) в
Україні та зупинити його неправомірне використання)

Мінагрополітики До
2030 р.

Мінагрополітики
Міністерство
економічного
Площа земель, зайнятих під оррозвитку
ганічне сільське господарство, га Міністерство
фінансів
Мінприроди
Мін’юст
ДРС

Пакет відповідних нормативно-правових актів

Підвищити частку сільгоспугідь До 1,1% у 2020 році та 1,7% у
під органічним виробництвом 2030 році
Кошти державного бюджету,
• інші джерела
-залучення міжнародної
технічної та фінансової
допомоги

Власні кошти підприємств

До 2030 року збільшити площу земель сільськогосподарського призначення, зайнятих під органічним виробництвом, до 3 млн га та забезпечити щорічний приріст, починаючи з
2020 року, обсягів виробництва та реалізації органічної продукції щонайменше на 5%.

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки
на період до 2020 року,
схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 р. № 1437-р

До 2030 року забезпечити створення систем збалансованого виробництва продуктів харчування та запровадити методи ведення сільського господарства, які дають можливість
підвищити життєстійкість і продуктивність та збільшити обсяги якісної продукції, сприяють збереженню екосистем та охороні ґрунтів зміцнюють їх здатність адаптуватися до
зміни клімату та екстремальних погодних явищ.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

45

№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Мінагрополітики 2015Міністерство
2020
фінансів
рр.
Міністерство
економічного
розвитку

кошти державного і місцевих бюджетів,
• приватні інвестиції,
• інші джерела
-залучення міжнародної
технічної та фінансової
допомоги

близько 47,1
млрд. гривень,
за рахунок коштів державного бюджету – 35,6 млрд.
гривень

обсяг матеріально-технічних і трудових
ресурсів,
необхідних
для виконання Програми,
визначатиметься під час
розроблення
відповідних
завдань і заходів

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки
на період до 2020 року,
схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від 17.10.2013 № 806-р

• забезпечення продовольчої
безпеки шляхом пропонування основних видів вітчизняної
сільськогосподарської продукції (зерна, молока, м’яса, цукру,
яєць, олії соняшникової, овочів)
на рівні не менш як 80% попиту
внутрішнього ринку
• збільшення щороку на 1%
питомої ваги сільськогосподарської продукції, що реалізується
за довгостроковими контрактами, у загальному обсязі її реалізації.

Мінагрополітики 2013Міністерство
2020
фінансів
рр.
Міністерство
економічного
розвитку

Відповідно до Державної програми розвитку аграрного сектору
економіки на період
до 2020 року (наразі не
прийнято)

Забезпечити належне функціонування ринків продовольства, зокрема шляхом зниження ринкових ризиків для сільгоспвиробників та урізноманітнення ринкових інструментів
(страхування, гарантійні фонди, форвардна торгівля, торгівля деривативами, електронна торгівля тощо), використання механізмів проведення товарних і фінансових
інтервенцій.

Концепція Державної цільо• створення державного реєстру
вої програми розвитку аграр- племінних сільськогосподарного сектору економіки
ських тварин
на період до 2020 року,
схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 р. № 1437-р

До 2020 року забезпечити збереження генетичного різноманіття насіння і культивованих рослин, а також сільськогосподарських і домашніх тварин та відповідних їм диких
видів, у тому числі шляхом належного утримання різноманітних банків насіння і рослин на національному та регіональному рівнях.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

ПРОЕКТ-2017

Найменування заходу

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
усього
2017 рік

2018 рік

Міненерговугілля, Мінекології
Міністерство
економічного
розвитку

20182019 рр.

Кошти державного
бюджету,
• інші джерела;
-залучення міжнародної технічної допомоги

Міненерговугілля 2018Мінрегіон
2019 рр.
Верховна Рада

Міненерговугілля 2018Мінагрополітики 2019 рр.
Мінрегіон
Мінекології
Місцеві адміністрації

Децентралізована система
енергозабезпечення
Частка енергопостачання з місцевих джерел

Розроблення місцевих проЧастка енергопостачання з місграм децентралізації енерго- цевих джерел
забезпечення, зокрема:
• затвердження схем
теплопостачання населених
пунктів (з розширенням частки відновлювальної енергетики та локальних палив, передусім біомаси та відходів)
• схем комплексного використання водних і гідроенергетичних ресурсів малих
річок України із урахуванням
кумулятивних ефектів впливу
ГЕС на довкілля та необхідності збереження екосистемних
функцій.

Розроблення законодавства
та затвердження схем (планів) децентралізації систем
енергозабезпечення на місцевому рівні

Сприяти децентралізації енергозабезпечення для всіх шляхом створення умов для автономного енерговиробництва, зокрема на основі відновлюваних джерел енергії

Забезпечення практики щоріч- Щорічний план розвитку енерного прогнозу розвитку систем гетичного сектору
енергозабезпечення, оцінки
потреб та прогнозу введення
в експлуатацію потужностей,
врахування впливу зміни клімату на рівні й режими енергоспоживання та адаптацію
енергетики до таких змін

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

До 2030 року розширити інфраструктуру та модернізувати мережі для надійного та збалансованого енергопостачання для споживачів у всіх регіонах України.

Завдання

2.2 Операційна ціль 2.2
Забезпечити доступ до економічно прийнятних, надійних, низьковуглецевих джерел енергії
для всіх та підвищити ефективність використання енергії.

№

Відповідальні
за виконання
2020 рік
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№

Міненерговугілля,
НКРЕКП (за згодою)
Міністерство фінансів
Міністерство економічного розвитку
Мін’юст
державне підприємство “НЕК “Укренерго” (за згодою)
державне підприємство “Енергоринок” (за згодою)

Пакет відповідних нормативно-правових актів

Пакет відповідних нормативно-правових актів
Підвищення ефективності використання палива та зменшення
його споживання під час виробництва електричної та теплової
енергії

Розроблення та ухвалення
проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України “Про
ринок електричної енергії
України”

Розроблення проекту та
ухвалення Закону України
«Про внесення змін до Закону
України про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію)
та використання скидного
енергетичного потенціалу»

Джерела
фінансування
усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Впровадження положень
Енергетичної стратегії України до 2035 р.

Скорочення вдвічі до 2025 р.
споживання природного газу (до
4,5 млрд. куб. м) при зростанні
обсягу виробництва на 25%.

Міненерго
Держенергоефективності
Міністерство
економічного
розвитку
Мінрегіон
Мінагро
Мінприроди
Міністерство
інфраструктури,
НКРЕ

до
2025 р.

Кошти комерційних компаній
Прямі державні інвестиції,
якщо енергетичні об’єкти
перебувають у державній
власності

До 2020 року зменшити рівень енергетичної залежності країни від зовнішніх поставок палива на 30% шляхом розвитку власного виробництва та диверсифікації постачання
первинних енергетичних ресурсів.

Мінрегіон
Держенергоефективності

Міненерговугілля 2018 і
Мінагрополітики надалі
Мінрегіон
Місцеві адміністрації

Показники

Строк
виконання

Забезпечення реалізації про- Частка енергопостачання з місектів децентралізації енерцевих джерел
гопостачання на місцевому
рівні (на основі використання
відновлюваної енергетики)

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Збільшення власного видобутку
карбонових енергоносіїв (газу,
нафти, вугілля)
Імпорт карбонових енергоносіїв
від одного постачальника (не
перевищує 30%)

Забезпечити реалізацію
заходів, визначених Енергетичною стратегією України
до 2035 року, спрямованих
на збільшення енергетичної
незалежності країни

Міненергову2018гілля
2030 рр.
Мінагрополітики
НАК «Нафтогаз
України»

Строк
виконання
Кошти комерційних компаній
Прямі державні інвестиції,
якщо енергетичні об’єкти
перебувають у державній
власності

Джерела
фінансування
усього
2017 рік

Пакет відповідних нормативно-правових актів
Частка енергії з карбонових
джерел у загальному кінцевому
споживанні енергії

Пакет відповідних нормативно-правових актів
Частка енергії з відновлюваних
джерел у валовому кінцевому
обсязі енергоспоживання

Розроблення проекту та
ухвалення Закону України
«Про внесення змін до Закону
України «Про електроенергетику» щодо стимулювання
встановлення сонячних та
вітрових електричних станцій
на території приватних домогосподарств»

Частка енергії, виробленої з відновлюваних джерел, у загальному кінцевому споживанні енергії
держави

Ухвалення Стратегії низьковуглецевого розвитку України
та пакет відповідних нормативних актів щодо її впровадження

Дотримання критеріїв екологічної відповідності для
міні ГЕС

Забезпечення виконання
заходів з реалізації Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період
до 2020 року

Мінрегіон
Держенергоефективності
Верховна Рада

2018 р.

Мінекології
2018 р.
Держгеонадра
Міненерговугілля
Мінагрополітики

Міненергову2014-2020
гілля
рр.
Держенергоефективності
Міністерство
економічного
розвитку
Мінрегіон
Мінагрополітики
Мінекології
Міністерство
інфраструктури
НКРЕ
ОДА

Кошти державного
бюджету

Кошти державного
бюджету та суб’єктів
господарювання

Кошти комерційних
компаній
Прямі державні інвестиції,
якщо енергетичні
об’єкти перебувають у
державній власності

641.547.882
тис. гривень
(розрахунки
здійснено за
курсом 12,95
гривні за 1
долар США).

Розподіл фінансування за
цільовою спрямованістю інвестицій (тис. грн):
Електроенергетична сфера –
366.380.000 тис.
грн,
системи опалення та охолодження – 253.736.000
тис. грн,
транспортний сектор –
21.431.882 тис.
грн

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

До 2030 року збільшити частку енергії, вироблену з відновлюваних джерел, у загальному первинному постачанні енергії України мінімум до 17,1%.

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
2020 рік
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№

Пакет відповідних нормативно-правових актів
Частка теплової енергії з відновлюваних джерел у загальній масі
теплової енергії

Затвердження процедури
тарифного стимулювання
виробництва теплової енергії
з відновлюваних джерел на
законодавчому рівні

Мінрегіон
Держенергоефективності
Верховна Рада

2018 р.

Строк
виконання
Кошти державного
бюджету

Джерела
фінансування
усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Держенергоефективності
Міністерство
економічного
розвитку
Міністерство
фінансів
Місцеві держадміністрації

Забезпечення функціонування Фонду енергоефективності відповідно до Закону «Про
Фонд енергоефективності»

Відповідні нормативно-правові
акти

Забезпечити перехід до тарифів, що відповідають витратам та обсягам споживання,
скасування перехресного
субсидування

Єдина тарифна система

Мінрегіон
Держенергоефективності
Верховна Рада
Місцеві держадміністрації

Зменшення енергоспоживання
комунальним сектором

Ухвалення Закону України
«Про енергетичну ефективність будівель» та забезпечення його виконання

Мінрегіон
Держенергоефективності
Місцеві держадміністрації

Мінрегіон
Держенергоефективності

Забезпечення виконання по- Зменшення енергоспоживання
ложень Закону України «Про комунальним сектором
комерційний облік комунальних послуг» від 06.07.2016
№ 4901

Зменшення енергоспоживання
комунальним сектором

Мінрегіон
Держенергоефективності
Місцеві держадміністрації

Подовження та удосконаЗменшення енергоспоживання
лення виконання Програми
комунальним сектором
«теплих» кредитів для населення як ключового елементу
секторальних заходів з підвищення енергоефективності

20182020 рр.

20182020 рр.

20182020 рр.

20182020 рр.

20182020 рр.

Кошти інвесторів
Кошти державної програми підтримки
Кошти місцевих бюджетів

Кошти інвесторів,
Кошти державної програми підтримки,
Кошти місцевих бюджетів

Кошти інвесторів
Кошти державної програми підтримки
Кошти місцевих бюджетів

Кошти державного бюджету
Кошти інвесторів
Кошти державної програми

Кошти інвесторів
7,83 млрд.
Кошти державної програми підтримки
Кошти місцевих бюджетів

1,76 млрд.

1,9 млрд.

2,02 млрд.

2,15
млрд.

Переорієнтувати субсидування виробництва та використання викопного палива на підтримку програм, спрямованих на вироблення енергії з відновлюваних джерел енергії
(сонце, вітер, біомаса, вода тощо), та програм енергозбереження та енергоефективності.

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Приєднання України до Статуту
IRENA

Мінюст
2018Держенергое2020 рр.
фективності
Міністерство
економічного
розвитку
ВРУ
2018 рр.
Мінюст
Міністерство
економічного
розвитку Держенергоефективності

Впроваджена система надання
консультаційних
послуг

20172020 рр.

Держенергоефективності

Кількість розроблених планів
заходів

20182020 рр.

Мінрегіон
Держенергоефективності
Місцеві держадміністрації

Кількість кредитних ліній

Кошти державного
бюджету

500

900

Європейський банк реконструкції та розвитку,
Європейський інвестиційний банк, Міжнародним банк реконструкції
та розвитку KfW, інші
фінансові установи
Кошти державного
1000
бюджету
100

Збільшення ставки платежу екологічного податку до
1 грн за 1кВТ/год виробленої
енергії на АЕС. Запровадження механізму захисту коштів
фінансового резерву для
фінансування робіт із зняття
з експлуатації атомних енергоблоків від знецінення та
використання на інші цілі.

Забезпечити створення інфраструктури та накопичення ресурсів, необхідних для виведення з експлуатації енергоблоків вітчизняних АЕС.

Підготовка, реалізація та
супроводження програм
(кредитних ліній) фінансування енергоефективності та
відновлюваної енергетики в
Україні міжнародними фінансовими організаціями
Забезпечення розроблення
Планів заходів щодо транспозиції європейських директив
у сферах енергоефективності
та відновлюваної енергетики
Забезпечення надання консультацій потенційним інвесторам та розробникам проектів щодо законодавства та
особливостей впровадження
проектів в Україні
Приєднання України до Статуту IRENA для зміцнення, співпраці з розвиненими країнами
у сфері відновлюваної енергетики, залучення кращого передового досвіду, законодавчих
рішень, наукових розробок та
практик у цій сфері, отримання
пільгових кредитів для реалізації «зелених» проектів
500

300

300

300

3000

До 2030 року активізувати міжнародну співпрацю з метою залучення інвестицій у розвиток інфраструктури і технологій виробництва екологічно чистої енергії.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

300

300

2020 рік
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№

Показники
Міненерговугілля
ДП «НАЕК «Енергоатом»

Строк
виконання

Джерела
фінансування
усього

Держенергоефективності
Міністерство
економічного
розвитку
Міненерго
вугілля
Місцеві адміністрації

2019 рік

у тому числі
2018 рік

Національний план
дій з енергоефективності на
період до 2020 року, схвалено розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 25 листопада
2015 р. № 1228-р
План заходів з реалізації
Національного плану дій з
енергоефективності на період до 2020 року, затверджений розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від 25 листопада
2015 р. № 1228-р

-досягнення національної індикативної мети енергозбереження на рівні 9%
у 2020 р. (відповідає середньому рівню кінцевого споживання
енергії – 6501 тис. тон нафтового
еквіваленту (тне)).
-зменшення кінцевої енергоємності в 2020 р. на 37,6%.
• щорічний обсяг енергозбереження за секторами економіки
у тис. тн

Мінрегіон
Держенергоефективності
Міністерство
економічного
розвитку
Міністерство
інфраструктури

2015-2020
рр.

кошти Фонду енергое- 35 070 млн. євро
фективності;
кошти міжнародних
фінансових організацій
та проектів міжнародної технічної допомоги;
кошти енергосервісних
компаній;
приватні
інвестиції

Розподіл
фінансування
за сферами
економічної
діяльності у
межах загального фінансування

До 2030 року забезпечити зниження енергоємності внутрішнього валового продукту щонайменше на 60% шляхом впровадження програм і заходів, спрямованих на
енергозбереження та підвищення енергоефективності секторів економіки.

Формування місцевих енергетичних систем на основі
економічно ефективного
врахування потенціалу місцевих видів палива, логістики
постачання, регіональної та
загальнодержавної енергетичної інфраструктури

2017 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

До 2030 року розширити інфраструктуру та модернізувати технології збалансованого енергопостачання в усіх регіонах України.

Розробка та затвердження
Загальнодержавної програми
поводження з радіоактивними відходами (РАВ) та відпрацьованим ядерним паливом
(ВЯП)

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

2020 рік
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

• стимулювання впровадження
систем енергоменеджменту в
сфері промисловості, встановлення вимог щодо обов’язкового впровадження систем енергоменеджменту в бюджетних
установах
• збільшення частки використання енергоефективних технологій та обладнання, заохочення до придбання побутових
енергоспоживчих продуктів з
вищим класом енергоефективності
• зобов’язання постачальників
енергії (комунальних послуг)
зазначати дані щодо динаміки
обсягів споживання та відповідних витрат споживачів на
оплату комунальних послуг та
енергоносіїв

Мінрегіон
2015-2020
Держенергоерр.
фективності
Міністерство
економічного
розвитку
Міністерство інфраструктури

кошти Фонду енергое- 35 070 млн. євро
фективності;
кошти міжнародних
фінансових організацій та проектів міжнародної технічної
допомоги;
кошти енергосервісних компаній
приватні
інвестиції

Розподіл
фінансування
за сферами
економічної
діяльності у
межах загального фінансування

2020 рік

Енергетична стратегія України на період до 2030 р.
схвалена
розпорядженням Кабінету
Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 1071-р

підвищення ефективності використання тепла на 30%, досягнення середньозваженої енергоефективності у споживанні населенням не менше ніж на 20%

Міненерговугілля до 2030 р.
Держенергоефективності
Міністерство
економічного
розвитку
Мінрегіон
Мінагрополітики
Мінприроди
Міністерство
інфраструктури,
НКРЕ

Кошти комерційних
компаній
Прямі державні інвестиції,
якщо енергетичні
об’єкти перебувають у
державній власності

До 2025 року втрати теплової енергії в мережах привести до рівня нормативних, до 2030 р. зменшити втрати тепла в мережах теплопостачання на 30% нижче нормативних.

План заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період
до 2020 року, затверджений
розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від 25 листопада
2015 р. № 1228-р

До 2020 року законодавчо закріпити економічні механізми стимулювання зменшення енергоспоживання та надати державні гарантії фінансової підтримки програмам
енергозбереження.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

Середньозважена енергоефективність у споживанні населенням

Завершити встановлення
вимірювальних приладів по
всій системі теплопостачання, включаючи побудинкові
лічильники тепла та
просування в бік поквартирного обліку

Мінрегіон
Місцеві адміністрації

Строк
виконання

Джерела
фінансування
усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

План заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період
до 2020 року, затверджений
розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від 25 листопада
2015 р. № 1228-р

• термомодернізація до 25%
житлових будівель (одно- та
багатоквартирних будівель), що
потребують підвищення рівня
енергоефективності
• термомодернізація до 20%
будівель бюджетних установ
• збільшення щороку на 3%
частки споруд з близьким до
нульового споживанням енергії
від кількості новозбудованих
споруд
• сертифікація 100% новозбудованих споруд та будівель, на
яких впроваджуються заходи з
термомодернізації

Мінрегіон
2015-2020
Держенергоерр.
фективності
Міністерство
економічного
розвитку
Міністерство інфраструктури

кошти Фонду енергое- 35 070 млн.
фективності;
євро
кошти міжнародних
фінансових організацій та проектів міжнародної технічної
допомоги;
кошти енергосервісних компаній
приватні
інвестиції

Розподіл
фінансування
за сферами
економічної
діяльності у
межах загального фінансування

До 2030 року зменшити втрати тепла та електроенергії за рахунок використання енергоефективнішого устаткування та приладів, а також комплексної термомодернізації
будівель на 15%.

100% облік споживання енергоресурсів у
житловій сфері

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

2020 рік
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

ПРОЕКТ-2017

Найменування заходу

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

2017Міністерство
2020 рр.
соціальної
політики, інші
центральні органи виконавчої
влади,
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування

У межах коштів державного та місцевих
бюджетів, фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування, інших
не заборонених законодавством джерел

Забезпечити щорічне збільшення розміру мінімальної
заробітної плати

Встановлення мінімальної
заробітної плати на рівні фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Міністерство
2017соціальної
2030 рр.
політики, інші
центральні органи виконавчої
влади,
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування за участю
сторін соціального діалогу

У межах коштів державного та місцевих
бюджетів

21340 млн грн

4800
млн грн.

5190
млн грн

5510
млн грн

2020 рік

5840
млн грн

До 2030 року забезпечити поступове наближення мінімального рівня заробітної плати та мінімальної пенсії не нижче фактичного прожиткового мінімуму, до 2020 року
визначити мінімальну вартість години найманої праці для підприємств усіх форм власності.

Забезпечити реалізацію заЗниження рівня бідності за
вдань та заходів, спрямоваабсолютним критерієм до
них на реалізацію Стратегії
15%
подолання бідності, затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
16.03.2016 № 161-р

До 2025 року ліквідувати крайню бідність (в Україні визначається як добове споживання на суму менш ніж 5,05 доларів США за паритетом купівельної спроможності).
До 2030 року скоротити вдвічі (до 36%) частку домогосподарств, які за оцінкою матеріального добробуту належать до бідних за критеріями ООН.

Завдання

3.1 Операційна ціль 3.1
Подолати бідність

3 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3
Подолання бідності та скорочення нерівності, в тому числі гендерної

№

Відповідальні
за виконання
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№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування

Міністерство
2017соціальної
2030 рр.
політики, інші
центральні органи виконавчої
влади, обласні,
Київська міська
держадміністрації органи
місцевого самоврядування
У межах коштів державного та місцевих
бюджетів, фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування, інших
не заборонених законодавством джерел

Мінагрополіти- 2017 р.
ки, Міністерство
соціальної політики, Міністерство економічного розвитку,
МОЗ, Держстат
скорочення частки витрат на
Мінагрополіти- 2017харчування в загальних сукуп- ки, Міністерство 2019 рр.
них витратах домогосподарств соціальної поліна 2-3% щорічно, забезпетики, Міністерчення населення достатнім та ство економічповноцінним харчуванням,
ного розвитку,
досягнення нульового голоду МОЗ, Держстат
У межах коштів державного бюджету, міжнародних фінансових
організацій та проектів
міжнародної технічної
допомоги;

У межах коштів державного бюджету, міжнародних фінансових
організацій та проектів
міжнародної технічної
допомоги;

Усього
2056,0
млн грн

2017 рік
2244,0
млн грн

2018 рік
4223,0
млн грн

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

2496,0
млн грн

2020 рік

До 2030 року підвищити житНадано особам грошової та
тєстійкість малозабезпечених
натуральної допомоги, інших
осіб і осіб, які перебувають у
послуг
вразливому становищі, зменшити їх незахищеність і вразливість перед спричиненими
зміною клімату екстремальними явищами та іншими економічними, соціальними й екологічними потрясіннями й лихами

Міністерство
соціальної політики

2030 р.

Кошти Державного
бюджету, місцевих бюджетів

38 млрд

2,5 млрд

2,7 млрд

2,9 млрд

3,0 млрд

До 2030 року підвищити життєстійкість малозабезпечених осіб і осіб, які перебувають у вразливому становищі, зменшити їх незахищеність і вразливість перед спричиненими
зміною клімату екстремальними явищами та іншими економічними, соціальними й екологічними потрясіннями й лихами.

Розроблення та реалізація
результатів стратегічного
дослідження питань продовольчої безпеки

Створення міжвідомчої консультаційної групи із розробки стратегічного дослідження
питань продовольчої безпеки

До 2030 року зменшити частку витрат на харчування в загальних сукупних витратах домогосподарств до 30%

Забезпечити подальше реЗбільшення частки бідного
формування системи соціаль- населення, охопленого проної підтримки населення
грамами соціальної підтримки, до 85%

До 2030 року збільшити охоплення бідного населення програмами державної соціальної підтримки до 85%.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування

До 2018 року модернізувати механізм надання державної підтримки на оплату комунальних послуг,
переорієнтувавши його на стимулювання ресурсо- та енергозберігаючого ведення домашнього господарства.

Найменування заходу

Зростання розміру прожиткового мінімуму більшими
темпами ніж рівень інфляції

Міністерство
соціальної політики
Міністерство
економічного
розвитку
Міністерство
фінансів
за участю всеукраїнських
об’єднань
профспілок та
об’єднань організацій роботодавців

20172030 рр.

У межах коштів державного бюджету

34,57 млрд грн

Усього

7,76
млрд грн

2017 рік

8,47
млрд грн

2018 рік

8,98
млрд грн

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

9,25
млрд грн

2020 рік

Забезпечити розвиток системи надання соціальних послуг, насамперед в сільській
місцевості

Зменшення частки домогосподарств, які потерпали від
позбавлення через незабезпеченість населеного пункту своєчасними послугами
швидкої медичної допомоги,
до 15%

обласні, Київ2017ська міська дер- 2030 рр
жадміністрації
за участю органів місцевого
самоврядування

у бюджеті 2017 фінансування не передбачено

1648,7 млн грн

372 ,0 млн
грн

405,48млн
грн

429,8 млн
грн

442,7млн
грн

Скоротити міжпоселенські диспропорції забезпечення доступу до послуг, зокрема:
• частку сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через незабезпеченість населеного пункту своєчасними послугами швидкої медичної допомоги, до 15%;
• частку сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через відсутність поблизу житла медичної установи, до 10%;
• частку сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через відсутність регулярного щоденного транспортного сполучення з іншим населеним пунктом з
розвиненою інфраструктурою, до 10%.

Забезпечити підвищення
прожиткового мінімуму із поступовим досягненням його
фактичного розміру

Досягти та підтримувати темп зростання доходів найменш забезпечених 40% населення на рівні,
вищому за середній по країні

Завдання

3.2 Операційна ціль 3.2
Скоротити нерівність

№

Відповідальні
за виконання
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№

Зменшення частки сільських
домогосподарств, які потерпали від позбавлення через
відсутність регулярного
щоденного транспортного
сполучення з іншим населеним пунктом з розвиненою
інфраструктурою, до 10%

Забезпечити транспортну доступність населених пунктів
Міністерство
2017інфраструктури, 2030 рр.
Міністерство
економічного
розвитку,
Міністерство
фінансів,
Укравтодор,
обласні,
Київська міська держадміністрації за
участю органів
місцевого самоврядування

Строк
виконання

Джерела
фінансування
523,0 млн грн

Усього
130,8
млн грн

2017 рік
142,6
млн грн.

2018 рік
154,0
млн грн

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

158,6
млн грн.

2020 рік

Здійснювати реалізацію
планів заходів з Національної
стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства
в Україні на 2016–2020 роки
щодо стимулювання участі
інститутів громадянського
суспільства в соціальноекономічному розвитку
України

Запровадити механізмі залучення до роботи непрацюючих працездатних членів
сімей отримувачів допомоги
малозабезпеченим сім’ям
та ВПО

Здійснені заходи

Прийняття Постанови КМУ
про запровадження відповідних механізмів

Міністерство
соціальної політики

Міністерство
соціальної політики

20172020 рр.

2019 р.

До 2030 року підтримати законодавчим шляхом та заохочувати активну участь усіх людей у соціальному, економічному і політичному житті незалежно від їхнього віку, статі,
стану здоров’я, раси, етнічної належності, походження, релігії, місця проживання та економічного чи іншого статусу.

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

МОЗ
Міністерство
соціальної політики

Здійснити аналіз законодавства з метою виявлення дискримінаційних норм і положень щодо ЛЖВ, осіб, хворих
на туберкульоз, та представників уразливих груп

2017–
2020 рр.

2017–
2030 рр.

Державний бюджет,
міжнародна допомога

Державний бюджет,
міжнародна допомога

910,0 млн грн.

70,0
млн грн.

76,3
млн грн.

80,8
млн грн.

83,3
млн грн

Удосконалити бюджетно-податкову політику, а також політику в питаннях заробітної плати та соціального захисту в напрямі поступового забезпечення більшої рівності. При
цьому забезпечити врахування трудового шляху, стажу й характеру напруженості роботи тощо при нарахуванні пенсій.

Скасування
дискримінаційних положень

Міністерство
соціальної політики
Міністерство
фінансів
Міністерство
економічного
розвитку
Пенсійний
фонд, інші центральні органи
виконавчої
влади

Забезпечити підготовку зако- Прийняття законодавчих
нодавчих пропозицій щодо
актів
скасування дискримінаційних
законів та сприяти прийняттю
відповідного законодавства у
цьому напрямі

Забезпечити рівність можливостей і зменшити нерівність результатів, зокрема шляхом скасування дискримінаційних законів, політики й практики та сприяння прийняттю
відповідного законодавства та заходів у цьому напрямі.

Найменування заходу

Розробити Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків на період до 2021 року

Розроблення програми

Міністерство
соціальної політики
Міністерство
фінансів
Міністерство
економічного
розвитку
інші ЦОВВ

2017 р.

58,0 млн грн.

7,0 млн грн. 25,0
млн грн.

25,0
млн грн.

1,0 млн грн.

Ліквідувати всі форми дискримінації за ознакою статі в усіх сферах життєдіяльності суспільства, до 2030 року забезпечити у нормативно-правових актах України наявність
положень, що заохочують та забезпечують рівність та недискримінацію за ознакою статі.

Завдання

3.3 Операційна ціль 3.3
Забезпечити гендерну рівність.

№

Відповідальні
за виконання
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№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього

Пропозиції щодо врахування
гендерної складової у національних, галузевих і регіональних стратегіях і програмах розвитку

Перегляд діючих в Україні національних, галузевих і регіональних стратегій і програм
розвитку чинного законодавства на предмет наявності
гендерної складової

Міністерство
соціальної політики

Міністерство
соціальної політики
ВРУ

Зменшення кількості звернень щодо насильства в сім’ї
до 118 тисяч

Міністерство
2017 –
соціальної по2030 рр.
літики
інші центральні
органи виконавчої влади,
обласні, Київська міська держадміністрації
за участю органів місцевого
самоврядування

2019 рік

у тому числі
2018 рік

Забезпечити ефективне запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми, до 2030 року скоротити частку жінок і дітей, які зазнавали фізичного,
сексуального, психологічного або економічного насильства.

Знизити рівень гендерно
зумовленого та домашнього
насильства

Зменшити рівень гендерно зумовленого насильства, в тому числі пов’язаного зі збройним конфліктом на сході України

Прийняття
законів

Сприяти прийняттю законопроектів:
• „Про ратифікацію Конвенції
Ради Європи про запобігання
насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та
боротьбу з цими явищами”
(Стамбульська конвенція);
• „Про запобігання та протидію домашньому насильству”,
яким передбачено удосконалення системи надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства (реєстр. № 5294).

2017 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Забезпечити врахування гендерної складової в усіх національних, галузевих і регіональних стратегіях і програмах розвитку.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
2020 рік
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

Прийнятя змін до законодавства

Міністерство
соціальної політики
ВРУ
2018 р.

Збільшення частки жінок серед депутатів, вищих державних посадовців до 30 %

Міністерство
2017 –
соціальної
2030 рр
політики інші
центральні органи виконавчої
влади обласні,
Київська міська держадміністрації за
участю органів
місцевого самоврядування

Державний бюджет,
міжнародна технічна та
фінансова допомога

7,45 млн грн

1,0 млн

2,0 млн

До 2020 року забезпечити
збільшення частки жінок серед народних депутатів України до 30%, депутатів обласних і місцевих рад – до 30%.

Частки жінок серед народних
депутатів України; депутатів
обласних і місцевих рад

Міністерство
2020 р.
соціальної
політики, інші
центральні органи виконавчої
влади, обласні,
Київська міська держадміністрації за
участю органів
місцевого самоврядування

Забезпечити паритетне представництво жінок і чоловіків на вищих рівнях прийняття рішень у політичному, економічному та суспільному житті

Забезпечити рівні можливості представництва на вищих
рівнях

До 2030 року забезпечити збільшення частки жінок серед вищих державних посадовців (посади державних службовців категорії А) до 30%.

Внести зміни до чинного
законодавства України
щодо врахування при
встановленні загального
трудового стажу
неоплачуваної праці з
догляду за дітьми та ведення
домашнього господарства.

2018 рік

2,16 млн.

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Враховувати при встановленні загального трудового стажу неоплачувану працю з догляду за дітьми та ведення домашнього господарства.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

2,29
млн грн

2020 рік
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№

Частка жінок серед вищих
державних посадовців (посади державних службовців
категорії А)

До 2030 року забезпечити
збільшення частки жінок
серед вищих державних
посадовців (посади державних службовців категорії А)
до 30%.
Міністерство
2017 –
соціальної
2030 рр.
політики, інші
центральні органи виконавчої
влади,
обласні, Київська міська держадміністрації
за участю органів місцевого
самоврядування

Строк
виконання

Джерела
фінансування

Міністерство
2017 –
соціальної полі- 2030 рр.
тики, інші ЦОВВ
обласні, Київська міська держадміністрації
за участю органів місцевого
самоврядування

Усього
2017 рік

2018 рік

Здійснити заходи з інформування та сприяння підвищення зайнятості жінок, які мають
дітей до 6 років

Проведення семінарів з робо- Органи місцетодавцями з поінформування вого самовряпро потенціал підвищення
дування
зайнятості жінок з дітьми

До
2030 р.

Місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога

28,0 млн грн.

2.0 млн грн. 2,16
млн грн.

2,33
млн грн

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

До 2030 року здійснити заходи стимулювання підвищення рівня зайнятості жінок віком від 15 до 49 років, які мають дітей віком до 6-ти років, до 70%.

До 2030 року здійснити захо- рівень зайнятості жінок віком
ди стимулювання підвищення від 15 до 49 років, які мають
рівня зайнятості жінок віком дітей віком до 6-ти років
від 15 до 49 років, які мають
дітей віком до 6-ти років, до
70%.

Розширити економічні можливості жінок у контексті зайнятості, доходу та розвитку підприємницького потенціалу.

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

2,4 млн грн.

2020 рік
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ПРОЕКТ-2017

Найменування заходу

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування

МОЗ
2017Міністерство соці- 2019 рр.
альної політики,
інші ЦОВВ,
обласні, Київська
міська держадміністрації за участю
органів місцевого
самоврядування

488,34 млн грн.

Усього

112,5
млн грн.

2017 рік

119,25
млн грн.

2018 рік

126,4
млн грн.

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

130,2
млн грн.

2020 рік

Рівень материнської смертності

МОЗ

Розроблення та реалізація захо- Рівень дитячої смертності
дів з підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг,
що надаються дітям, згідно з
Концепцією Державної соціальної програми “Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”
на період до 2021 року.

МОЗ

20172021 рр.

До 2030 року мінімізувати смертність, якій можна запобігти, серед новонароджених і дітей віком до 5 років, зокрема: зменшити неонатальну смертність або кількість випадків
смерті у перші 28 днів життя до 3–4 випадків на 1000 новонароджених; зменшити смертність дітей у віці до 1 року до 4–5 випадків на 1000 народжених живими; зменшити
смертність дітей у віці до 5 років до 6–7 випадків на 1000 дітей.

Забезпечити суворе дотримання «Порядку надання
медичної допомоги жінкам
з багатоплідною вагітністю» згідно Наказу МОЗ від
08.04.2015 № 205.

До 2030 року знизити рівень материнської смертності не більш як до 5 випадків на 100 000 пологів.

Впровадити методологію оцінки медико-екологічних ризиків, відшкодування соціально-економічних збитків, завданих життю та здоров’ю людини на індивідуальному та
популяційному рівнях.

Відновити роботу системи
контролю санітарно-епідеміологічного стану на національному та регіональному
рівні

Запровадити на національному рівні принцип «Охорона здоров’я – в усіх політиках держави».

Завдання

4.1 Операційна ціль 4.1
Забезпечити охорону громадського здоров`я та сприяти благополуччю для всіх у будь-якому віці

4 Стратегічна ціль 4. Забезпечення охорони громадського здоров’я, благополуччя та якісної освіти
в безпечних і життєстійких населених пунктах

№

Відповідальні
за виконання

63

№

Показники
МОЗ

20172030 рр.

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

МОЗ

20172020 рр.

5553,55 млн грн

1261,26
млн грн

1361,8
млн грн

1443,59
млн грн

1486,9
млн грн

МОЗ

Розробити проект Закону
Прийняття
України «Про затвердження
закону
Загальнодержавної цільової
програми протидії туберкульозу на 2017 – 2021 роки»
для забезпечення досягнення
цільових орієнтирів боротьби
з туберкульозом у Європейському регіоні.

2017
рік

2018
рік

Розроблення та реалізація
заходів, відповідно до Стратегії державної політики
щодо наркотиків на період
до 2020 року, затвердженою
Розпорядженням КМУ від 28
серпня 2013 р. № 735-р

кількість наркозалежних людей; МОЗ
кількість алкоголезалежних
людей

20172020 рр.

Запровадити механізми запобігання поширенню наркозалежності серед молоді, до 2030 року знизити кількість наркозалежних людей на 20% та кількість алкоголезалежних людей на 20%.

МОЗ

Розробити проект Закону
Прийняття
України «Про затвердження
закону
Загальнодержавної цільової
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 – 2024 роки»
для приведення завдань і
цільових показників у відповідність із стратегією ЮНЕЙДС
«Прискорення заходів».

До 2030 року покласти край епідеміям СНІДу і туберкульозу та забезпечити боротьбу з гепатитом, захворюваннями, що передаються через воду, та іншими інфекційними захворюваннями.

Реалізація заходів зі зниження захворюваності на вірусні
парентеральні гепатити, туберкульоз, та смертності від
туберкульозу; знизити рівень
смертності від СНІДу

До 2030 року знизити на третину захворюваність на вірусні парентеральні гепатити, туберкульоз, а смертність від туберкульозу удвічі; знизити рівень смертності від СНІДу мінімум удвічі

Забезпечити проведення про- Рівень дитячої смертності
філактичних щеплень дитячого населення у повному обсязі
відповідно до законодавства

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього

МОЗ

2019 рік

у тому числі
2018 рік

2020 рік

МОЗ

2018

кількість смертей і травм унаслідок нещасних випадків на
транспорті

МОЗ
МВС
Мініфраструктури

Підготувати проекти та прийняти нормативно-правові
акти, які створюють законодавчу базу для функціонування нової системи фінансування охорони здоров’я та
єдиного національного замовника медичних послуг; в
тому числі розробити проекти законів, що визначатимуть
модель державного гарантованого пакета медичної допомоги, механізм здійснення
співоплати за надані медичні
послуги, порядок надання
медичних послуг на платній
основі;

Прийняті нормативно-правові
акти

МОЗ
Міністерство фінансів
ВРУ

До 2020 року забезпечити всім доступ до базових медичних послуг.

Запровадження комплексної
програми безпеки на транспорті

До 2030 року скоротити вдвічі кількість смертей і травм унаслідок нещасних випадків на транспорті.

Розроблення національної
Прийняття національної страстратегії та практики протидії тегії
суїцидам, згідно рекомендаціям Комплексного плану дій
в області психічного здоров’я
ВООЗ на 2013–2020 рр.

Налагодити профілактичну, зокрема соціально-психологічну, роботу серед населення, враховуючи гендерний аспект, завдяки чому до 2030 року знизити смертність від суїцидів
на 20% (в тому числі зважаючи на запобігання суїцидам серед ветеранів АТО).

Розробити й реалізувати
Поширеність тютюнокуріння
державну цільову соціальну
програму зі зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення та допомоги
у припиненні куріння.

2017 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Посилити виконання Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, зменшити поширеність тютюнокуріння серед населення.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

Стан виконання
заходів

Показники
МОЗ

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Місцеві бюжети,
цільові трансферти,
МОЗ, міжнародна
допомога

46,25 млн грн

10,56
млн грн

11,19
млн грн

12,09
млн грн

12,45
млн грн

2020 рік

кількість випадків смерті та захворювання в результаті впливу
небезпечних хімічних речовин,
забруднення та отруєння повітря, води й ґрунтів

МОЗ, Мінприроди, 2018Мінрегіон,
2019 рр.
Держстат
Органи місцевого
самоврядування

Кошти державного
бюджету та органів
місцевого самоврядування

Прийняття нормативно-правових актів

МОЗ

20172018 рр.

Забезпечення якісного, здорового харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах. Посилення контролю за дотриманням
стандартів якості харчування.

Частка населення, чий раціон
харчування є наближеним до
раціонального (за кількісними
та якісними ознаками).

МОЗ
Мінагрополітики

20172030 рр.

Забезпечити збалансований раціон харчування, а також досягти погоджених на міжнародному рівні цільових показників, що стосуються боротьби з затримкою росту і
виснаженням у дітей віком до п’яти років, а також задовольняти потреби в харчуванні дівчаток підліткового віку, вагітних і жінок, які годують грудним молоком дітей, та осіб
похилого віку, пацієнтів із хронічними неінфекційними захворюваннями.

Підготувати проекти та прийняти нормативно-правові
акти, які створюють законодавчу базу для функціонування нової системи фінансування охорони здоров’я

До 2030 року забезпечити фінансування системи охорони здоров’я на рівні не менше ніж 7% ВВП з пріоритетним спрямуванням (до 40% усіх витрат) на первинну медикосанітарну допомогу.

Посилення контролю за дотриманням стандартів вмісту
небезпечних хімічних речовин у довкіллі, забрудненістю
повітря, води й ґрунтів

До 2030 року істотно скоротити кількість випадків смерті та захворювання в результаті впливу небезпечних хімічних речовин, забруднення та отруєння повітря, води й ґрунтів.

Організація мобільних каРівень задоволеності населення МОЗ
бінетів з планування сім’ї та
доступністю послуг
репродуктивного здоров’я
для задоволення потреб сільських мешканців

До 2030 року забезпечити загальний доступ жінок і чоловіків до послуг з охорони сексуального та репродуктивного здоров’я, включаючи послуги з планування сім’ї,
інформування та просвіту, враховуючи питання охорони репродуктивного здоров’я в національних стратегіях і програмах.

Забезпечити виконання заходів, передбачених Концепцією розвитку системи громадського здоров’я, схваленою
Розпорядженням КМУ від 30
листопада 2016 р. № 1002-р

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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ПРОЕКТ-2017

Частка населення, чий раціон
харчування є наближеним до
раціонального (за кількісними
та якісними ознаками).

Налагодити контроль та вилучити з продажу продукти
харчування, що не відповідають нормативно-правовим
актам ДСТУ та встановленим
нормам здорового харчування
Мінсоц
Мінагрополітики

МОЗ
Мінагрополітики

2018 р.

2018 р.

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Пропаганда здорового способу життя засобами масової
інформації, виключення телевізійних передач зі сценами
насильства, реклами алкогольних, тютюнових виробів.
Створення більше передач,
що сприяють духовному розвитку особистості.

Включити до програм загальноосвітніх шкіл питання здорового харчування та здорового способу життя

МОН, МОЗ,
Мінагрополітики

1,0 млн.

2,0 млн.

2,16 млн.

2,29
млн грн.

Реалізація заходів, передбачених Концепцією нової
української школи

Стан реалізації заходів

МОН

До 2030 року забезпечити рівні можливості для здобуття якісної початкової, базової та повної середньої освіти кожною дитиною, незалежно від стану її здоров’я, місця
проживання та статків родини.

Завдання

7,45 млн грн.

Налагодити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення щодо усвідомлення необхідності та поширення стандартів здорового способу життя (раціональне харчування,
дозовані фізичні навантаження, відповідальна сексуальна поведінка, відмова від шкідливих звичок).

Запровадити спеціальні програми харчування для соціально вразливих верств

Показники

Найменування заходу

4.2 Операційна ціль 4.2
Забезпечити інклюзивну та справедливу якісну освіту і сприяти
можливостям навчатися впродовж усього життя для всіх

№

Відповідальні
за виконання
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№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

МОН

Забезпечити дієвий контроль
за дотримання стандартів
освітніх послуг всіма надавачами таких послуг

МОН

Включити до програм загаль- Кількість програм, кількість підноосвітніх шкіл питання щодо ручників, кількість методичних
здобуття усіма учнями знань комплексів
і навичок щодо принципів
сталого розвитку, зокрема з
питань здорового способу
життя, прав людини, збереження довкілля, гендерної
рівності, пропаганди культури миру та ненасильства, національного та патріотичного
виховання та усвідомлення
цінності культурного різноманіття і внеску культури в
процес переходу до сталого
розвитку

МОН

7,45 млн грн.

1,0 млн.

2,0 млн.

2,16 млн.

2,29
млн грн.

До 2030 року забезпечити здобуття усіма учнями знань і навичок щодо принципів сталого розвитку, зокрема з питань здорового способу життя, прав людини, збереження
довкілля, гендерної рівності, пропаганди культури миру та ненасильства, національного та патріотичного виховання та усвідомлення цінності культурного різноманіття і внеску
культури в процес переходу до сталого розвитку.

Запроваджувати ґендерний
підхід в освіті та вихованні

До 2030 року ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти і забезпечити рівний доступ до освіти та професійно-технічної підготовки всіх рівнів для вразливих груп населення.

До 2030 року забезпечити для всього населення протягом усього життя рівний доступ до якісної професійно-технічної та вищої освіти, істотно збільшити кількість молодих
і дорослих людей, які володіють суспільно необхідними навичками, зокрема професійно-технічними навичками для працевлаштування, отримання гідної роботи та занять
підприємницькою діяльністю.

Міністерство інфраструктури
Мінрегіон

Забезпечити інфраструктурну
доступність навчальних закладів для дітей з особливим
потребами

До 2030 року забезпечити рівний та справедливий доступ до якісних систем розвитку, догляду та дошкільного навчання для всіх дітей, незалежно від стану здоров’я, місця
проживання та статків родини.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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Найменування заходу

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

• рух пішки до найближчої
зупинки транспорту не перевищує 15хв;
• зручні місця сполучення різних видів транспорту для пересадки пасажирів;
• висока якість, енергоефективність та екологічність рухомих
транспортних засобів;

• зниження пов’язаної з транспортом кількості смертей і
травм на душу населення за рік;
• зменшення пов’язаної з дорожньо-транспортними пригодами кількості смертей і травм,
на автомобіль за рік

• скорочення частки основних і
другорядних доріг у незадовільному стані;
• Зменшення частки парку
громадського транспорту, яка
потребує заміни

Забезпечення доступності
громадським транспортом
для всіх населених пунктів та
всіх районів міст

Забезпечення швидкості,
надійності, комфортності та
безпеки транспортного обслуговування

Забезпечення належного
стану транспортної інфраструктури

Внесення змін і доповнень до • Частка транспортних засобів
Транспортної стратегії Украї- громадського користування, що
ни на період до 2020 року
враховують потреби людей з
обмеженою мобільністю
• Відсоток енергії, виробленої з
відновлюваних джерел, у кінцевому споживанні транспортним
сектором
• Частка доріг з твердим покриттям, що відповідають нормативним вимогам

Міністерство інфраструктури
Мінрегіон
Місцеві держадміністрації

20172020 рр.

власні кошти
підприємств галузі
транспорту, кошти
державного і місцевих бюджетів та інші
джерела, не заборонених законодавством

До 2030 року забезпечити всім можливість користуватися безпечними, недорогими, доступними та екологічно збалансованими транспортними системами на основі підвищення
безпеки дорожнього руху, зокрема розширення використання громадського транспорту, враховуючи потреби жінок, дітей, жителів сільської місцевості, осіб з інвалідністю та
літніх осіб.

4.3 Операційна ціль 4.3
Зробити міста та населені пункти інклюзивними, безпечними, життєстійкими та збалансованими

№

Відповідальні
за виконання
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№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Частка транспортних засобів
громадського користування, що
враховують потреби людей з
обмеженою мобільністю

Міністерство інфраструктури
Місцеві держадміністрації

20172020

Місцеві бюджети,
цільові трансферти з
державного бюджету,
благодійна допомога,
бюджети підприємств

Вартість автобу- 116,9
су, обладнаного млн грн
пристроями для
осіб з вадами
опорно-рухового апарату
становить
1,85 млн грн.
Для обладнання
1 смт 1 автобусом потрібно
залучити 1 млрд
637 млн грн.

126,3
млн грн

133,88
млн грн

Міністерство
інфраструктури,
МВС, Міністерство
економічного
розвитку

137,89
млн грн

Розробка єдиної політики
України в галузі сталого розвитку поселень і регіонів,
зокрема, з урахуванням положень Лейпцігської Хартії
сталого розвитку міст (2007)

• Прийняті нормативно-правові
акти щодо єдиних підходів розробки стратегій і планів сталого
розвитку поселень
• Кількість поселень і регіонів,
що затвердили і впроваджують
стратегії / плани сталого розвитку, розроблені за участю громадськості

Міністерство інфраструктури,
Мінрегіон
Мінекології

2020 р.

Кошти державного і
місцевих
бюджетів

В межах видатків, передбачених бюджетом

До 2020 року значно збільшити кількість міст і населених пунктів, що прийняли та реалізують комплексні стратегії і плани збалансованого просторового розвитку, спрямовані
на усунення соціальних бар’єрів, підвищення ефективності використання ресурсів, пом’якшення наслідків зміни клімату, адаптацію до його зміни та здатність протистояти
стихійним лихам.

Розробка та впровадження
нормативно-правових документів з заохочення виробництва та використання гібридних видів транспортних
засобів та засобів на некарбонових енергоносіях

Запровадити енергоефективні та екологічно безпечні системи громадського транспорту в містах на основі використання електричних транспортних засобів.

Програма поступового оновлення рухомого складу громадського транспорту

Оновити рухомий склад громадського транспорту з урахуванням його доступності для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних
груп населення шляхом придбання у вітчизняних виробників не менше ніж 65% нових транспортних засобів.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

ПРОЕКТ-2017

• Забезпечення доступу та участі громадськості до ГП
• Оновлені ГП
• ініційована співпраця з місцевими бізнес-структурами (підприємствами) щодо винесення
за межі міст промислових підприємств, будівництва за межами міста бізнес-центрів, технопарків та промислових зон.
• Оновлені ГП міст

Кількість міст, що затвердили
і впроваджують ген. плани з
урахуванням принципів сталого
розвитку

Розробка та модернізація
генеральних планів розвитку
міст з урахуванням принципів
сталого розвитку.

Ухвалення нормативно-правового акту щодо розробки
та модернізації генеральних
планів розвитку міст з урахуванням принципів сталого
розвитку.
Міністерство
інфраструктури,
Мінрегіон
Мінекології
Місцеві держ
адміністрації

Органи місцевого
самоврядування

2018

2020

Строк
виконання

Кошти державного і
місцевих
бюджетів

Джерела замовника – орану місцевого
самоврядування
Вартість робіт залежить від конкретного
населеного пункту.

Джерела
фінансування

В межах видатків, передбачених бюджетом

Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Кількість поселень і регіонів, що
узгодили, затвердили і впроваджують стратегії / плани сталого розвитку, узгоджені з ССР
України

Міністерство
інфраструктури,
Мінрегіон
Мінекології
Місцеві держ
адміністрації

2020 р.

В межах видатків, передбачених бюджетом

Державний бюджет,
12,0 млн грн.
місцеві бюджети, міжнародна фінансова та
технічна допомога

Кошти державного і
місцевих
бюджетів

-

12,0
млн грн.

2020 рік

Реалізація цілей Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
(Постанова Кабінету Міністрів
України від 06.08.2014 № 385),
насамперед щодо пріоритетних напрямів:

-Підвищення рівня співпраці
Мінрегіон
територіальних громад з питань
розв’язання проблем розвитку
(кількість спільних проектів, що
реалізуються територіальними
громадами регіону, одиниць,
млн гривень)

2020 р.

Кошти держбюджету
та місцевих громад

1,2 млрд

-

500 млн

400 млн

200 млн

До 2030 року забезпечити збалансований і взаємопов’язаний просторовий розвиток міст і сільських населених пунктів і можливості для інтегрованого планування населених
пунктів за участю громадськості та управління ними.

Узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих
концепцій, стратегій та програм, зорієнтованих на сталий розвиток міст (територій)
з урахуванням Стратегії сталого розвитку України (ССР)
до 2030 року

До 2025 року узгодити стратегії розвитку регіонів, міст і територіальних громад зі Стратегією сталого розвитку України до 2030 року з метою забезпечення гармонійного
поєднання загальнонаціональних, регіональних і місцевих інтересів.

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

71

№

• Укладені договори про співробітництво територіальних
громад (відповідно до Закону
України від 17 червня 2014 року
№ 1508-VII) (% від загальної кількості громад в регіоні)

підвищення ролі та функціональних можливостей міст
у подальшому розвитку регіонів; створення умов для
поширення позитивних процесів розвитку міст на інші
території, розвиток сільської
місцевості

Затверджена Концепція з текстовими та графічними додатками

Розробка і впровадження
Концепції сталого просторового розвитку України та її
регіонів до 2030 р.

Мінрегіон

Зміни до Закону «Про ГенеМінрегіон
ральну схему планування території України» (N 3059-III від
07.02.2002), оновлені текстові та
графічні додатки

Оновлення Генеральної
схеми планування території
України та її гармонізація з
цілями Стратегії сталого розвитку 2030

• Кількість та виконання регіональних програм, спрямованих
на забезпечення досягнення
цілей Стратегії

• Підвищення привабливості
населених пунктів шляхом покращення умов життя населення (густота наявного населення
в регіоні, осіб на кв. кілометр)

• кількість територіальних
громад з часткою бюджету
розвитку понад 20% місцевого
бюджету)

• Підвищення спроможності
територіальних громад до розвитку (кількість територіальних
громад з рівнем дотаційності
понад 70%,

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

2019 р.

2019 р.

Строк
виконання

Кошти держбюджету

Кошти держбюджету

Джерела
фінансування

1,2 млн

2,1 млн

Усього

-

-

2017 рік

300 тис

600 тис

2018 рік

900 тис.

1,5 млн

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

-

-

2020 рік
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Показники

Внесено зміни до Закону
України «Про регулювання
містобудівної діяльності» (від
17.02.2011 № 3038-VI)
Оновлені ДБН «Склад та зміст
містобудівної документації на
державному та регіональному
рівнях», «Склад та зміст генерального плану населеного
пункту», «Настанова про склад
та зміст плану зонування території», затверджені ДБН «Склад
та зміст містобудівної документації об’єднаної територіальної
громади»

Закон України «Про ландшафти», зміни до містобудівної
документації, розроблені ландшафтні програми та плани областей, міст, громад України (%)

Розроблені регіональні та місцеві програми (кількість)
рівень зайнятості населення (у
відсотках) та бюджетна забезпеченість (у тисячах гривень на
одну особу) малих міст.

Найменування заходу

Оновлення містобудівної документації з урахуванням положень: Постанови ВР України «Про Концепцію сталого
розвитку населених пунктів»(
від 24.12.1999 № 1359-XIV),
документів Конференції Організації Об’єднаних Націй з
розвитку населених пунктів
(ХАБІТАТ-II), Керівних принципів сталого просторового
розвитку Європейського
континенту, Територіального
порядку денного ЄС 2020 та
у зв’язку з ратифікацією Протоколу № 3 до Європейської
рамкової конвенції про транскордонне співробітництво
між територіальними общинами або властями стосовно
об’єднань єврорегіонального
співробітництва

ПРОЕКТ-2017

Інтеграція механізму ландшафтного (екологічно-орієнтованого) планування у
законодавство і практику
планування територій в Україні (відповідно до вимог Європейської Ландшафтної конвенції, Закону України «Про
ратифікацію Європейської
ландшафтної конвенції» від
вересня 2005 року N 2831-IV)

Моніторинг та виконання
Закону України «Про затвердження Загальнодержавної
програми розвитку малих
міст» від 04.03.2004 № 1580-IV

Мінрегіон
Місцеві громади

Мінрегіон
Місцеві громади

Мінрегіон

Відповідальні
за виконання

2020 р.

2019 р.

2018 р.

Строк
виконання

Кошти місцевих громад

Держбюджет

Кошти держбюджету

Джерела
фінансування

27 млн

1,7 млн

900 тис

Усього

-

-

-

2017 рік

8 млн

900 тис

900 тис

2018 рік

12 млн

800 тис

-

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

7 млн

-

-

2020 рік
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№

Кількість представників громад, Місцеві громади
що пройшли тренінги/стажування в Україні та країнах ЄС, Канаді та США (відсоток залучених
громад)

Міжнародні програми обміну на рівні територіальних
громад
2020

2019 р.

2019 р.

Строк
виконання
900 тис

Усього

Кошти місцевих громад

1,2 млн

Кошти держбюджету і 900 тис
місцевих громад

держбюджет

Джерела
фінансування

-

-

-

2017 рік

400 тис

300 тис

900 тис

2018 рік

400 тис

600 тис

-

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

300 тис

-

-

2020 рік

Створені системи раннього оповіщення при НС, ланки територіальних підсистем цивільного
захисту, здійснено протиаварійні заходи

Органи місцевого
самоврядування
та об'єднаних
територіальних
громад

2030

Кошти місцевих бюджетів, Державного
бюджету, коштів
суб'єктів господарювання

13,5 млрд

600 млн

650 млн

700 млн

725 млн

Частка відходів, що переробляються

Обсяги відходів, що виробляються

Мінприроди
Мінагрополітики
МЕРТ
Мінрегіон

20172020

Держбюджет

В межах видатків, передбачених бюджетом

Провести паспортизацію
населених пунктів з метою
оцінки медико-екологічних
ризиків в контексті збалансованого розвитку територій.

Створені паспорти медико-екологічних ризиків населених
пунктів

Органи місцевого
самоврядування
та об’єднаних
територіальних
громад, МОЗ, Мінприроди

2020

Кошти місцевих бюджетів, Державного
бюджету, коштів
суб'єктів господарювання

3,2 млрд

150 млн

165 млн

До 2030 року провести паспортизацію населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків в контексті збалансованого розвитку територій.

Розробити Національну стратегію поводження з відходами та забезпечити її впровадження

175 млн

180 млн

До 2030 року зменшити негативний антропогенний вплив на здоров’я людини у містах, зокрема, шляхом поліпшення якості атмосферного повітря та видалення відходів.

До 2030 року забезпечити
ефективне функціонування
систем раннього оповіщення,
запобігання та ліквідації наслідків природних і техногенних лих у населених пунктах

До 2030 року забезпечити ефективне функціонування систем раннього оповіщення, запобігання та ліквідації наслідків природних і техногенних лих у населених пунктах.

Мінрегіон місцеві
громади

Положення «Про механізм погодження програм, стратегій і
планів з громадськістю»

Впровадження європейської
процедури погодження
програм, стратегій і планів з
громадськістю

Мінрегіон

Розроблене та затверджене
Положення

Показники

Затвердження Положення
«Про узгодженість та врахування вимог матеріалів стратегічного та територіального
(просторового) планування
при розробці нових програм,
стратегій і планів»

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

20172020

Держбюджет

В межах видатків, передбачених бюджетом

Мінекології
Мінрегіон
Місцеві держадміністрації

20172020

Держбюджет
Місцеві бюджети

В межах видатків, передбачених бюджетом

Сприяти будівництву екологічно ефективних, енергозберігаючих і міцних будівель з використанням місцевих матеріалів.

Забезпечити ухвалення нор- Кількість поселень, в яких теримативно-правових актів щодо торія зелених зон перевищує
нормування території зеле20%
них зон поселень та їх використання населенням

До 2030 року забезпечити загальний доступ всіх верств населення до безпечних, доступних і відкритих зелених зон і громадських місць та встановити частку зелених зон на
території населених пунктів щонайменше 20%.

Забезпечити ухвалення нор- Частка ТПВ, що переробляються Мінекології
мативно-правових актів щодо
Мінрегіон
роздільного збирання ТПВ, їх
переробки та використання

Забезпечити запровадження систем інтегрованого поводження з відходами, зокрема, технологій роздільного збирання твердих побутових відходів в населених пунктах,
переробки, подальшого їх використання як вторинної сировини та видалення небезпечних відходів.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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Найменування заходу

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування

Затверджена Концепція

Міністерство
2017 –
економічного
2018
розвитку
Мінприроди
інші центральні
органи виконавчої
влади

Державний бюджет

2017 –
Міністерство
2018
економічного
розвитку
Держстат
Міністерство фінансів
Мінприроди
інші центральні
органи виконавчої
влади

Державний бюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

Усього

350,00

450,00

2017 рік

Забезпечення розроблення
Затверджені стратегії
та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів
стратегій з:
• формування державної
політики у сфері охорони
водних ресурсів;
• розвитку сталого лісництва;
• розвитку екологічно збалансованого надрокористування

Мінприроди,
2017 –
Мінагрополітики, 2019.
інші центральні
органи виконавчої
влади

державний бюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

750,00

1550,0

275,00

250,00

2018 рік

-

-

-

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

До 2030 року досягти збалансованого управління природними ресурсами та їх ефективного використання і знизити ресурсоємність ВВП на 40%.

Розроблення та подання на
Затверджений План заходів
розгляд Кабінету Міністрів
України плану заходів із впровадження екологічних рахунків в систему статистичного
обліку країни

До 2025 року запровадити використання екологічних рахунків в системі статистичного обліку країни.

Підготовка та подання на
розгляд Кабінетові Міністрів
України проекту Концепції
впровадження моделей збалансованого споживання й
виробництва в Україні

До 2020 року розробити Концепцію впровадження моделей збалансованого споживання й виробництва в Україні.

Завдання

5.1 Операційна ціль 5.1
Забезпечити перехід до моделей збалансованого споживання та виробництва

5 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 5
Забезпечення переходу до моделей збалансованого споживання і виробництва,
збалансованого управління природними ресурсами та зміцнення заходів реагування на зміну клімату

№

Відповідальні
за виконання

-

-

-

2020 рік
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Показники
Мінагрополіти2017 –
ки, Мінприроди,
2020.
НАН України (за
згодою), місцеві
органи виконавчої
влади

Строк
виконання
державний бюджет,
місцеві бюджети

Джерела
фінансування

Міністерство економічного розвитку,
Мінприроди

2017 2018 державний бюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

-

-

2017 рік

-

250,00 (на
потребу
моніторингу
відповідності)

-

2019 рік

у тому числі
2018 рік

-

2020 рік

Діючий інтернет-ресурс

Затверджена Стратегія

Затверджений Національний
план

Розроблення та подання на
розгляд Кабінету Міністрів
України Стратегії освіти для
сталого розвитку України

Підготовка та подання на
розгляд Кабінету Міністрів
України Національного плану
реалізації стратегії освіти для
сталого розвитку

МОН,
Мінприроди, інші
ЦОВВ

МОН,
Мінприроди, інші
ЦОВВ

2018 –
2019 рр.

2017 –
2018 рр.

Мінприроди
2017 –
Мінекономроз2020
витку
Держводагентство
Держлісагентсво
Мінагрополітики
інші центральні
органи виконавчої
влади

До 2030 року впровадити національну стратегію освіти для сталого розвитку.

Розроблення та підтримка
функціонування Інтернет –
ресурсів з питань сталого
споживання та виробництва
і формування сучасної культури споживання, зокрема
ощадливого використання
ресурсів

державний бюджет

державний бюджет

державний бюджет

50

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

-

1,5 млн грн.

50

450,0

1,0
млн грн.

1,5
млн грн.

-

До 2030 року забезпечити системне інформування споживачів і виробників щодо значення та переваг збалансованого споживання та виробництва і формування сучасної
культури споживання, зокрема ощадливого використання ресурсів.

Розроблення та подання на
Прийняття змін до закону
розгляд Кабінету Міністрів
України законопроекту щодо
внесення змін до Закону
України «Про здійснення державних закупівель» стосовно
сприяння забезпеченню «зелених» державних закупівель

Усього

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

Сприяти забезпеченню «зелених» державних закупівель відповідно до національних пріоритетів і стандартів ЄС.

Забезпечення здійснення
Кількість господарств, діяльність
управління лісовими ресурса- яких відповідає міжнародним
ми та лісокористуванням на
стандартам FSC
засадах сталого і відновлюваного використання природних ресурсів, відповідно до
міжнародних стандартів FSC

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

Показники
МОН

2018 –
2020 рр.

Строк
виконання
державний бюджет

Джерела
фінансування
200

Усього
50

2017 рік
50

2018 рік
50

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Зменшення субсидування

Поетапне припинення субсидування виробництва та
використання викопного
палива

Міненерговугілля
Міністерство
економічного
розвитку
Міністерство фінансів

Держенергоефективності
Місцеві органи
влади
2017
2020 рр.

20172020 рр.

державний бюджет

державний бюджет,
місцеві бюджети

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

В межах видатків,
передбачених
бюджетами
-

300,0
млн грн.

-

450,0
млн грн.

-

486,0
млн грн.

-

500,5
млн грн.

50

2020 рік

Мінекології
Мінагрополітики
МЕРТ
Мінрегіон

20172020 рр.

Держбюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

Мінекології
Місцеві держадміністрації

2020 р.

Держбюджет, місцеві бюджети

Забезпечення ліквідації накопичених токсичних відходів

Частка ліквідованих токсичних
відходів

Мінекології
Мінагрополтики

2020 р.

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
міжнародна технічна допомога

1,1 млрд грн.

350,0
млн грн.

380,0
млн грн.

370,0
млн грн.

Здійснити заходи щодо ліквідації найбільш екологічно небезпечних об’єктів зберігання токсичних відходів, зменшення обсягу утворення таких відходів та запобігати їх
несанкціонованому видаленню.

Забезпечити стимулювання
Частка перероблених та викоперероблення та використан- ристаних ТПВ
ня побутових відходів

До 2030 року збільшити кількість твердих побутових відходів, які переробляються, утилізуються та спалюються, до 50%.

Частка відходів, що переробляються

Ухвалити нову редакцію Зако- Обсяги відходів, що виробляну України «Про відходи»
ються

Удосконалити законодавчу базу у сфері поводження з відходами та створити сучасну інфраструктуру збирання, сортування, перероблення та утилізації відходів, у тому числі
небезпечних промислових та електронних, як вторинної сировини, залучення інвестицій у сферу поводження з відходами та до 2030 року забезпечити скорочення обсягів
утворення відходів виробництва і споживання на 20%.

Виділені кошти

Підтримка програм енергозбереження та енергоефективності на національному та
місцевому рівнях

Забезпечити переорієнтацію субсидування виробництва та використання викопного палива на підтримку програм енергозбереження та енергоефективності.

Забезпечення функціонування екологічного освітнього
Інтернет-порталу «Веб-освіта
для сталого розвитку»

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Частка відходів, що переробляються та повторно використовуються

Нормативно-правовий акт ухвалено

Мінекології
Міненерговугілля
МЕРТ

2020 р.

Держбюджет

Кількість і частка ліквідованих не- Мінекології
санкціонованих звалищ відходів Місцеві держадміністрації
2020 р.

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
міжнародна технічна допомога

64,8 млрд грн. до
2030 р.

4,6 млрд грн. 4,9
млрд грн.

5,3
млрд грн.

5,4
млрд грн.

Частка підприємств, де запроваджені відповідні практики

2020 р.

Власні кошти підприємств

Мнекології
Мінагрополтики
Місцеві держадміністрації

МОЗ
Мінагрополітики
Мінекології

Забезпечення до 2020 року
Обсяги знешкоджених
остаточного знешкодження
непридатних пестицидів
накопичених не придатних до
використання пестицидів
Обсяги
накопичених непридатних пестицидів

Відновити систему державного контролю за обігом пестицидів

2018 р.

2020 р.

5,75 млн грн.

Держбюджет, місце- 1396,71 млн грн.
ві бюджети
Власні кошти підприємств

Забезпечити остаточне знешкодження накопичених непридатних для використання агрохімікатів і тари та упаковки від них.

Запровадити екологічно
дружні практики поводження з хімічними речовинами
і всіма відходами впродовж
усього їх життєвого циклу

2,21
млн грн.

437,52
млн грн.

3,54
млн грн.

472,52
млн грн.

.

486,69
млн грн.

-

До 2020 року запровадити екологічно дружні практики поводження з хімічними речовинами і всіма відходами впродовж усього їх життєвого циклу відповідно до
узгоджених міжнародних принципів, істотно скоротити потрапляння цих речовин у повітря, воду і ґрунт, щоб звести до мінімуму їх негативний вплив на здоров’я людей
та довкілля.

Розроблення місцевих програм ліквідації несанкціонованих звалищ та їх впровадження

·
До 2030 року повністю ліквідувати несанкціоновані звалища шляхом запровадження сучасних технологій перероблення побутових відходів і зменшити площу, зайняту
звалищами, на 50%.

Розроблення та ухвалення
законодавчого акту щодо
інтегрованого поводження з
відходами паливного-енергетичного комплексу та металургійних виробництв

·
До 2020 року розробити законодавчі акти щодо поводження зі шлаками та шламами паливного-енергетичного комплексу та металургійних виробництв, які можливо
використовувати замість природних матеріалів, та забезпечити стимулювання перероблення та використання великотоннажних відходів підприємств (золошлакових відходів,
гірської породи тощо).

Найменування заходу
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5.2

№

Показники

Строк
виконання

Міністерство
2017 –
економічного
2018 рр.
розвитку
Мінприроди
інші центральні
органи виконавчої
влади

державний бюджет

Джерела
фінансування

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

Усього

-

2017 рік

-

2018 рік

-

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Мінагрополітики, Мінприроди,
НААН (за згодою),
місцеві органи виконавчої влади

Кількість водних об’єктів, показники якості яких відповідають
нормативним

Запровадження програм моніторингу стану забруднення
водних об’єктів, спричиненого сполуками азоту та фосфору з сільськогосподарських
угідь

Мінрегіон,
Мінекології
місцеві органи виконавчої влади

місцеві органи виконавчої влади,
МОЗ

Відсоток міського і сільського
населення, що користується централізованих водопостачанням.
Відсоток міського і сільського
населення, що користується системами водовідведення

Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог до
якості води, що призначена
для споживання населенням
в сільській місцевості

Розроблення та впровадження механізму стимулювання
розвитку систем централізованого питного водопостачання, побутового водовідведення та автономної каналізації й систем очищення стічних
вод на селі

20182020 рр.

2017 –
2020 рр.

20182020 рр.

державний бюджет,
місцеві бюджети,

місцеві бюджети

державний бюджет,
місцеві бюджети

В межах видатків,
передбачених
бюджетами
216,0 млн грн.

В межах видатків,
передбачених
бюджетами
1,23 млрд грн на
27000 сіл.

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

332,1
млн грн.

54,0 млн грн. 58,32
млн грн.

307,0
млн грн.

426,0

61,7
млн грн.

358,6
млн грн.

41,98
млн грн.

232,3
млн грн.

До 2030 року забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечної і недорогої питної води для всіх, зокрема 90% – сільського населення, 100% – міського населення.
До 2030 року забезпечити централізованим водопостачанням населення міст на 100%, сільського населення – щонайменше на 50%.
До 2030 року підвищити частку населення, що користується централізованим водовідведенням (каналізацією), до 100% у містах і до 30% у сільських населених пунктах.

Підготовка проекту змін до
Прийняті зміни до законодавства
нормативно-правових актів
щодо запровадження економічних стимулів для підвищення ефективності використання водних ресурсів,
зокрема, через запровадження технологічних інновацій
та зменшення водомісткості
промислового виробництва.

До 2030 року знизити водоємність ВВП на 50%.

Завдання

Операційна ціль 5.2
Забезпечити інтегроване управління водними ресурсами і доступ до санітарії для всіх

Найменування заходу

Відповідальні
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Відсоток зношених і аварійних
водопровідних мереж

Затверджений План заходів

Мінрегіон
2017 –
інші центральні
2020 рр.
органи виконавчої
влади
місцеві органи виконавчої влади
державний бюджет,
місцеві бюджети

Джерела
фінансування

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

Усього

-

2017 рік
-

2018 рік
-

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Мінсоцполітики,
2017
місцеві органи
-2020 рр.
влади,
приватний сектор,
неурядові організації

Відсоток зношених і аварійних
каналізаційних мереж

Мінрегіон,
інші ЦОВВ,
місцеві органи виконавчої влади

2017 –
2018 рр.

державний бюджет,
місцеві бюджети

державний бюджет,
місцеві бюджети
інші джерела

Кількість виявлених випадків
забруднення та засмічення

Посилення заходів з охорони водних об’єктів, що є
джерелами питного водопостачання, від забруднення та
засмічення

Мінрегіон,
місцеві органи виконавчої влади.

2017 –
2020 рр.

Держекоінспекція, 2017 –
Мінприроди, МОЗ, 2020 рр.
місцеві органи виконавчої влади

державний бюджет,
місцеві бюджети

державний бюджет,
місцеві бюджети

Розроблення та виконання
Плану ліквідації несанкціонованих звалищ відходів у прибережних захисних смугах
водних об’єктів.

Кількість і частка від загальної
ліквідованих звалищ відходів

Держекоінспекція
мсцеві органи
влади

2017 –
2020 рр.

державний бюджет,
місцеві бюджети

До 2020 року ліквідувати несанкціоновані звалища відходів у прибережних захисних смугах водних об’єктів.

Кількість виявлених порушень

Посилення заходів контролю
за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до якості
поверхневих вод

До 2030 року забезпечити повне дотримання санітарно-гігієнічних вимог до якості поверхневих вод.

Розроблення, ухвалення та
виконання плану пріоритетних заходів із заміни та реконструкції зношених і аварійних каналізаційних мереж

До 2030 року зменшити протяжність зношених і аварійних каналізаційних мереж до 15%.

Розроблення та впроваджен- Відсоток міського і сільського наня плану заходів із забезпеселення, що користується систечення загального і рівноправ- мами водовідведення
ного доступу до належних
санітарно-гігієнічних засобів

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

-

-

450,0

-

-

272,0

-

-

Відповідно до конкретних
заходів
буде встановлена
вартість

До 2030 року забезпечити загальний і рівноправний доступ до належних санітарно-гігієнічних засобів, приділяючи особливу увагу вразливим верствам населення.

Розроблення, ухвалення та
виконання плану пріоритетних заходів із заміни та реконструкції зношених і аварійних водопровідних мереж

До 2030 року зменшити протяжність зношених і аварійних водопровідних мереж до 15%.
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№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

потужність споруд оборотного
Агентство держводопостачання об’єктів господа- майна
рювання
Міненерговугілля,
суб’єкти господакількість підприємств, на яких
рювання
створені системи більш чистого
виробництва

20172020 рр.

Державний бюджет
кошти підприємств,
інші джерела

4000
1000
125
28
(в межах видатків, передбачених
Загальнодержавною цільовою
програмою розвитку водного
господарства
та екологічного
оздоровлення басейну річки Дніпро до 2021 року)

1000
32

1000
35

1000
30

2020 рік

Кількість планів управління річковими басейнами

2017Мінприроди
Держводагентство 2020 рр.
Міністерство
економічного
розвитку
Мінрегіон,
місцеві органи виконавчої влади

Мінприроди
2017 р.
Держводагентство

державний бюджет
місцеві бюджети

державний бюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект програми спуску
та демонтажу руслових водосховищ на малих і середніх
річках з метою відтворення
природної течії річок

Проект програми

Мінприроди
2017Держводагентство 2020 рр.
Міністерство економічного розвитку
Мінрегіон
місцеві органи виконавчої влади

державний бюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетом

До 2020 року розробити програму спуску та демонтажу руслових водосховищ на малих і середніх річках з метою відтворення природної течії річок.

Розроблення та виконання
планів управління річковими
басейнами

Визначення уповноваженого
органу з питань інтегрованого управління водними
ресурсами за басейновим
принципом

До 2020 року забезпечити впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, розроблення та виконання планів управління
річковими басейнами.

Створення більш чистого
виробництва, замкнутих
(безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних
технологій, забезпечення
повторного використання
стічних вод

До 2030 року підвищити ефективність водокористування на 40% шляхом впровадження в господарській діяльності технологій, що передбачають оборотне, повторне та
послідовне водокористування.

Найменування заходу
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Мінекології
2018Мінагрополітики
2019 рр.
Мінрегіон
Держводагентство
Місцеві адміністрації
Мінекології
Мінагрополітики
Верховна Рада

Розроблення та впровадження програми відновлення
боліт, особливо у регіонах,
що страждають від пожеж
на торф’яниках та у верхів’ях
водозбірних басейнів

Забезпечити реалізацію законодавчих актів щодо охорони
пралісів та старовікових лісів

державний бюджет

державний бюджет

-

Відновлення до
4,4% територій
Українського
Полісся.
Обсяг фінансування – понад
96,0 млн грн.

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

Визначення меж прибережних захисних смуг водних
об’єктів

Протяжність і частка від загальної Місцеві органи ви- 2017протяжності прибережних захис- конавчої влади
2025 рр.
них смуг водних об’єктів
Держгеокадастр
Держводагентство
Мінекології

місцеві бюджети

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

До 2030 року визначити межі прибережних захисних смуг згідно з проектами землеустрою на усіх водних об’єктах.

20172018 рр.

2017 –
2020 рр.

Мінприроди,
МОЗ,
місцеві органи виконавчої влади

Вжиття заходів із зменшення
забруднення навколишнього
середовища, у тому числі від
надлишку біогенних речовин,
до рівнів, які не наносять
шкоди функціонуванню екосистем та біорізноманіттю, а
також з метою запобігання
негативного впливу на здоров’я людини

2017 р.

Мінприроди,
МОЗ

Розроблення та впровадження Плану заходів для досягнення національних цільових
показників до Протоколу про
воду та здоров’я до Конвенції
про охорону та використання
транскордонних водотоків та
міжнародних озер

-

-

-

-

-

-

48,0 млн
грн

-

-

-

-

48,0 млн
грн

-

-

До 2020 року забезпечити охорону і відновлення пов’язаних з водою екосистем, зокрема гір, лісів, водно-болотних угідь, річок, водоносних шарів і озер.
До 2030 року підвищити якість природних вод шляхом зменшення скидів забруднюючих речовин і матеріалів та скорочення обсягів забруднених стічних вод до
5% (від загального обсягу водовідведення), в тому числі шляхом стимулювання будівництва нових, реконструкції та модернізації діючих очисних споруд.
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5.3

№

Показники
Мінекології
Мінрегіон
МВС
Місцеві адміністрації

20202023 рр.

Строк
виконання
Штрафи за незакон- ну забудову та порушення законодавства щодо вільного
доступу до водних
об’єктів

Джерела
фінансування
Усього
-

2017 рік
-

2018 рік
-

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

-

2020 рік

Мінприроди

2018 р.

Держбюджет

Мінприроди

2017
-2018 рр.

Держбюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

Критерії сталості

Встановлення критеріїв сталості виробництва біопалива
та біомаси та скорочення
викидів парникових газів в
атмосферу, забезпечення
відповідності виробництва
критеріям сталості

Обсяги викидів ПГ

Система охоплює 80% викидів в
Україні.

Запровадження системи
моніторингу, звітності і верифікації викидів (MRV) парникових газів.
Мінекології

Мінекології, Міненерго
Міністерство інфраструктури
Мінагрополітики

2020 р.

Держбюджет

До 2030 року зменшити обсяги викидів парникових газів в усіх секторах економічної діяльності до рівня, який не перевищуватиме 60% рівня викидів 1990 року.

Ухвалити Стратегію низьковуглецевого розвитку України
та забезпечити впровадження її положень шляхом відповідних планів дій, програм і
проектів

Розробити Стратегію низьковуглецевого розвитку України на період до 2030 року та забезпечити її впровадження.

Розроблення та ухвалення
Національної Стратегії / Плану дій з адаптації до зміни
клімату

Включити заходи реагування на зміну клімату в політику, стратегії та планування на загальнонаціональному, галузевому та регіональному рівнях; узгодити національні підходи з
міжнародними вимогами та стандартами.

Завдання

Операційна ціль 5.3
Вжити невідкладних заходів для боротьби зі зміною клімату та наслідками зміни клімату

Винесення промислових та
Відсоток берегів водних об’єктів
житлових споруд незалежно з вільним доступом до берегової
від форми власності із прибе- лінії
режних захисних смуг водних
об’єктів

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Показники
Мінекології

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

Функціонуюча система раннього
оповіщення

Мінекології
Держслужба з НС

Держслужба з НС

20172020 рр.

Держбюджет

987,0

13,5 млрд грн

434,0

553,0

2019 рік

2020 рік

Мінагро Мінекології

2020 р.

Держбюджет

987,0

434,0

553,0

Реалізація у відповідності до запланованих
заходів

Забезпечити включення в
стратегії та плани сталого
розвитку поселень і регіонів
положення про адаптацію до
змін клімату

Плани адаптації розроблені та за- Органи місцевого
тверджені рішенням міської ради. самоврядування,
Мінекології

20182020 рр.

Місцеві бюджети

1100

До 2030 року здійснити науково обґрунтовані зміни до містобудівного планування з урахуванням рекомендацій щодо адаптації міського населення до кліматичних змін.

Внесення змін і доповнень до
Аграрної стратегії щодо виконання Плану дій (заходів) щодо
адаптації до зміни клімату

До 2030 року здійснити науково обґрунтоване коригування методів ведення сільського господарства з урахуванням кліматичних змін і зростання ризиків екстремальних
погодних явищ.

Запровадження методології
оцінки ризиків для природного довкілля, здоров’я людини
та систем виробництва і життєзабезпечення внаслідок небезпечних природних та антропогенних явищ і стихійних лих

Забезпечення діяльності
систем раннього оповіщення
щодо небезпечних погодних
явищ у найбільш уразливих
регіонах.

2018 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Підвищити опірність і рівень адаптації всіх секторів економіки до небезпечних погодних явищ і стихійних лих, спричинених зміною клімату.

Встановлення критеріїв стало- Критерії сталості
сті для рідкого та газоподібного палива, що виробляється з Обсяги викидів ПГ
біомаси та використовується
на транспорті, а також для рідкого палива, що виробляється
з біомаси та призначається
для енергетичного використання, іншого ніж транспорт,
враховуючи виробництво
електричної, теплової енергії
та енергії на охолодження

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

Проведено 22 навчальних заходи,
участь взяли 400 представників
самоврядування

Провести навчання щодо дій
з адаптації до змін клімату та
оцінки вразливості міст для
представників органів місцевого самоврядування.

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Міністерство
економічного
розвитку
Мінекології

Міністерство
економічного
розвитку
Мінекології

Оцінити потенціал участі
Переглянуті показники націоУкраїни в угодах по зміні
нального внеску України до Паклімату, зокрема в глобальній ризької угоди
торгівлі викидами ПГ, інших
ринкових механізмах та механізмі передачі технологій

Забезпечення функціонування внутрішнього українського вуглецевого ринку, його
узгодження з європейським
вуглецевим ринком

З 2019 р.

2018 р.

2020 р.

Держбюджет

Держбюджет

Держбюджет

Створення, відновлення та
охорона лісів, у тому числі
полезахисних лісових смуг та
інших захисних насаджень,
відповідно до науково обґрунтованих показників з
урахуванням регіональних
особливостей та природно-кліматичних умов

Площа новостворених та віднов- Місцеві органи
лених лісів, полезахисних лісових влади
смуг та інших захисних насаджень Мінагро
Держлісагентство
Держгеокадастр
Мінприроди
підприємства

20172020 рр.

місцеві бюджети
державний бюджет
кошти підприємств

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

Сприяти збільшенню обсягів поглинання парникових газів шляхом підвищення рівня лісистості, збалансованого землекористування, ренатуралізації водно-болотних угідь,
консервації еродованих орних земель і відтворення на них степових та лучних екосистем.

Обсяги обігу вуглецевих одиниць

Міністерство
економічного
розвитку
Мінекології

Ухвалення дієвого законоОбсяги проданих вуглецевих
давчого акту щодо запроваодиниць
дження національної системи
торгівлі дозвільними одиницями (квотами) на викиди

До 2020 року запровадити національну систему торгівлі дозвільними одиницями (квотами) на викиди з метою стимулювання зниження викидів парникових газів від великих
стаціонарних джерел економічно ефективним і низьковитратним способом.

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ (ПРОЕКТ)

№

ПРОЕКТ-2017

Площа орних земель, виведених
з ріллі

Зменшення в середньому
на 5-10% площі орних земель за рахунок виведення
з ріллі схилів крутизною
понад 3 градуси, ерозійно
небезпечних, деградованих,
малопродуктивних та техногенно забруднених сільськогосподарських угідь, заплав
і прибережних захисних
смуг водних об’єктів, а також
розширення площ існуючих
полезахисних лісових смуг та
інших захисних насаджень
місцеві органи
влади,
підприємства

місцеві органи
влади
підприємства

20172020 рр.

20172020 рр.

Строк
виконання

місцеві бюджети,
кошти підприємств

місцеві бюджети
кошти підприємств

Джерела
фінансування

В межах видатків,
передбачених
бюджетами, кошти приватного
сектору, міжнародних організацій

В межах видатків,
передбачених
бюджетами, кошти приватного
сектору, міжнародних організацій

Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Розроблення та включення
до відповідних навчальних
планів та програм середньої
школи та вищих навчальних
закладів модулів з проблематики, пов’язаної зі зміною
клімату

Навчальні програми з проблематикою зміни клімату

МОН, Мінекології

2019 р.

Держбюджет

556,0

256,0

200,0

-

-

Поліпшити освіту, просвітництво, поширення інформації і можливості людей та установ щодо запобігання та послаблення наслідків зміни клімату, адаптації до них і раннього
оповіщення.

Збільшення частки сільсько- Частка с/г угідь екстенсивного
господарських угідь екстенвикористання
сивного використання (сіножатей, пасовищ) до 15,8%
території держави відповідно
до науково обґрунтованих
показників з урахуванням регіональних особливостей та
природно-кліматичних умов

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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Найменування заходу

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Мінприроди,
НАН України (за згодою), НААН (за згодою)

Мінприроди, Мінагрополітики, Міністерство інфраструктури, Мінрегіон,
Міненерговугілля,
МОЗ, МОН, місцеві
органи влади, суб`єкти господарювання
усіх форм власності
місцеві органи виконавчої влади, Мінагрополітики, Мінприроди, Торгово-промислова палата
України (за згодою),
суб`єкти господарювання (за згодою)

Формування переліку екосистем, які забезпечують основні
екосистемні послуги, включаючи послуги, пов’язані з
водою, та розроблення рекомендацій щодо їх збереження, відновлення та збалансованого використання

Включення заходів із збереження, відновлення та збалансованого використання
екосистем, які забезпечують
основні екосистемні послуги,
включаючи послуги, пов’язані
з водою, у загальнодержавні,
регіональні, галузеві програми розвитку

Впровадження заходів з підвищення стійкості екосистем і
внеску біорізноманіття до накопичення вуглецю шляхом
збереження та відновлення,
включаючи відновлення
принаймні 15% деградованих
екосистем

2017 –
2020 рр.

2018 –
2020 рр.

2017 –
2018 р.

місцеві бюджети,
державний
бюджет,
власні кошти
підприємств

державний
бюджет, місцеві
бюджети, кошти
підприємств

державний
бюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

350

39000

175

-

175

12000

13000

До 2030 року забезпечити збереження, відновлення та збалансоване використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем і їхніх екосистемних послуг, зокрема лісів,
водно-болотних угідь, гір, степів і посушливих земель, відповідно до зобов’язань за міжнародними договорами.

Завдання

6.1 Операційна ціль 6.1
Забезпечити збереження, відновлення та збалансоване використання наземних і внутрішніх
прісноводних екосистем та їхніх екосистемних послуг

6 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 6
Збереження наземних і морських екосистем та сприяння
збалансованому використанню їхніх ресурсів

№

Відповідальні
за виконання
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№

ПРОЕКТ-2017

Мінагро
Мінекології
Держлісагентство
Держводагентство
Держгеокадастр

Забезпечити ефективність
ведення Державного земельного кадастру.
Удосконалити Порядок ведення державного лісового
кадастру, як складової державної геоінформаційної
системи, та узгодити дані
земельного, лісового та водного кадастрів.

2018 р.

2020 р.

2020 р.

Строк
виконання
Усього

державний
бюджет

державний
бюджет,
власні кошти
підприємств
780,0

1670,0

місцеві бюджети, 90,0 млн грн.
державний
бюджет

Джерела
фінансування

350,0

455,0

22,5
млн грн.

2017 рік

430,0

980,0

22,5
млн грн.

2018 рік

120,0

22,5
млн грн.

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

115,0

22,5
млн грн.

2020 рік

Розширення площі природно-заповідного фонду до
10,4% загальної території
країни та доведення площі
національної екомережі до
рівня (41% території країни),
необхідного для забезпечення до 2020 року збереження
принаймні 17% наземних
екосистем і екосистем внутрішніх вод та 10% прибережених і морських територій,
особливо цінних для біорізноманіття та екосистемних
послуг територій

в гірських регіонах – 1,5% загальної території країни

10,4% загальної території країни

Мінекології, Мінагрополітики, Міністерство інфраструктури,
Мінрегіон, Міністерство економічного
розвитку,
МОЗ, МОН,
НАН України (за згодою), НААН (за згодою), місцеві органи
виконавчої влади

2017 –
2020 рр.

державний
бюджет, місцеві
бюджети

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

11,16
млн грн.

11,83
млн грн.

12,54
млн грн.

12,92
млн грн.

До 2030 збільшити площу територій та об’єктів природно-заповідного фонду до 15% території країни, зокрема, в гірських регіонах не менше, ніж 2,5% території країни.
Забезпечити збереження гірських екосистем та їх біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду в
гірських регіонах і їхнього належного упорядкування та управління.

Мінагро
Мінекології
Держлісагентство

Створення та забезпечення
функціонування загальнодержавної єдиної системи електронного обліку деревини

Удосконалена державна ГІС

Мінекології

Показники

Запровадження надійної
системи комплексного моніторингу екосистем і біорізноманіття

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

16,5%

Мінагро
Мінприроди, НАН
України (за згодою),
місцеві органи виконавчої влади

2017 –
2020 рр.

державний
бюджет,
місцеві бюджети

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

34,32
млн грн.

37,07
млн грн.

39,3
млн грн.

40,48
млн грн.

Обласні державні
адміністрації
Мінприроди
Мінагрополітики

Мінприроди, Мінагрополітики, Мінрегіон,
інші центральні органи виконавчої влади

20172020 рр.

2017 –
2018 рр.

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

Місцеві бюджети В межах видатків,
передбачених
бюджетами

державний
бюджет

Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній
щодо вартісної цінності біорізноманіття та екосистемних
послуг та доведення обізнаності людей про вартісну
цінність біорізноманіття до
рівня, достатнього для збереження та сталого використання біорізноманіття

місцеві органи виконавчої влади

2017 –
2020 рр.

місцеві бюджети

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

5,6 млн грн.

6,05
млн грн.

До 2020 року в процесі загальнонаціонального, регіонального та місцевого планування забезпечити врахування цінності екосистем і біорізноманіття.

Забезпечення ефективного
впровадження 10-ти річної
Стратегії виконання Конвенції
ООН про боротьбу з опустелюванням (2008 – 2018), схваленої під час 8-ї Конференції
Сторін цієї Конвенції, включаючи розроблення відповідного Національного плану заходів, спрямованих, в тому числі
й на досягнення нейтрального
рівня деградації земель
Розробка та виконання регіо- Затверджені плани дій
нальних (обласних) планів дій Виділені кошти
із збереження та відновлення
ґрунтів

6,42
млн грн.

6,62
млн грн.

До 2030 року забезпечити реалізацію заходів боротьби з опустелюванням, відновлення деградованих земель та ґрунтів, включаючи землі, що потерпають від опустелювання,
засух і повеней, та прагнути досягти нейтрального рівня деградації земель
Зменшити до 2030 року площу орних земель на 10% за рахунок земель з крутизною схилів понад 3 градуси, розораних земель водоохоронних зон, деградованої,
малопродуктивної та техногенно забрудненої ріллі шляхом залісення таких земель у лісовій та лісостеповій зонах та залуження у степовій зоні..

Розроблення та впровадження заходів щодо досягнення
до 2020 року лісистості території держави до 16,5%

До 2020 року сприяти впровадженню методів збалансованого використання всіх типів лісів, зупинити знелісення, відновити деградовані ліси та створити умови для природного відтворення
лісів; запровадити методи і технології збалансованого використання та відновлення лісів і забезпечити перероблення лісових ресурсів у продукцію з високою доданою вартістю.
До 2030 року збільшити лісистість території до 20% площі країни за рахунок відновлення знищених лісів

Найменування заходу
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№

ПРОЕКТ-2017

постійно

Строк
виконання
місцеві бюджети

Джерела
фінансування

2,08 млн грн.

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

Усього

Мінприроди,
Міністерство економічного розвитку,
Мінагро
Держлісагентство,
інші ЦОВВ

Розроблення та прийняття
нормативно-правових актів
з питань управління і сталого
використання екосистемних
послуг і біорізноманіття

2019 –
2020 рр.

2017 –
2018 рр.

державний
бюджет

державний
бюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

0,65 млн грн. 1,41
млн грн.

-

2020 рік

Здійснення заходів щодо залучення фінансових та інших
ресурсів з метою забезпечення сталого лісоуправління,
збереження і збалансованого
використання біорізноманіття та екосистем

Мінприроди,
Міністерство економічного розвитку,
Мінагрополітики,
Держлісагентство,
інші центральні органи виконавчої влади,
місцеві органи виконавчої влади

2017 –
2018 рр.

державний
бюджет, місцеві
бюджети

В межах видатків,
передбачених
бюджетами, кошти приватного
сектору, міжнародних організацій

0,6 млн грн.

0,9
млн грн.

1,1
млн грн.

1,2
млн грн.

Мобілізувати і значно збільшити залучення фінансових ресурсів з усіх джерел, зокрема за рахунок державної підтримки, розвитку міжнародного партнерства та залучення
приватного сектору з метою забезпечення сталого лісоуправління, збереження і збалансованого використання біорізноманіття та екосистем.

Мінприроди,
НАН України
(за згодою)

Науково-експертна оцінка
відповідності законодавства
сучасним (міжнародним) вимогам до управління і сталого
використання екосистемних
послуг і біорізноманіття

-

2019 рік

у тому числі
2018 рік

0,48 млн грн. 1,6
млн грн.

2017 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

До 2020 року переглянути та привести до сучасних вимог законодавство у сфері управління і сталого використання екосистемних послуг і біорізноманіття.

Мінекології,
Міністерство економічного розвитку
Мінагрополітики
Держлісагентство

Проведення оцінки екосистемних послуг лісу та
сприяти запровадженню плати за екосистемні послуги.

Методологія економічних оцінок
екосистемних послуг лісу

місцеві органи виконавчої влади

Показники

Забезпечення процесу інтеграції питання вартісної цінності біорізноманіття у національні та місцеві стратегії
розвитку, подолання бідності,
процеси планування і включення, у відповідних випадках, у системи національного
обліку та звітності

Найменування заходу
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Найменування заходу

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Мінекології

0,35 млн грн. 9,3
млн грн.

9,86
млн грн.

10,1
млн грн.

Відсоток плавзасобів, прибулих у Мінекології
порти України, баластні води яких Міністерство інфрапідлягають повному контролю
структури

Мінагрополітики,
Мінприроди,
місцеві органи виконавчої влади

Стимулювання розвитку
аквакультури на внутрішніх
водоймах

Кількість рибоводних господарств

місцеві органи виконавчої влади,
Мінприроди,
Мінагрополітики

Вжиття адміністративних заходів з припинення катастрофічного зменшення запасів
водних живих ресурсів унаслідок їх надмірної експлуатації та погіршення стану середовища їх існування
2017 –
2020 рр.

2017 –
2020 рр.

місцеві бюджети, державний
бюджет

місцеві бюджети, державний
бюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

0,25 млн грн. 0,45
млн грн.

До 2020 року забезпечити ефективне регулювання вилову риби і покласти край перелову, незаконному, нерегульованому та непідзвітному рибальству.

Ратифікувати Міжнародну
конвенцію про контроль
суднових баластних вод й
осадів та управління ними
(2004 року) та забезпечити
виконання її положень

0,76
млн грн.

0,79
млн грн.

Впровадити систему заходів, спрямованих на запобігання привнесенню плавзасобами шкідливих інвазійних організмів до Азовського та Чорного морів, і забезпечити контроль
баластних вод 100% плавзасобів, що прибувають у порти України.

Оновити інвентаризацію
джерел забруднення атмосферного повітря та водних
об’єктів, оцінити обсяги та забезпечити моніторинг скидів
води та викидів забруднюючих речовин від стаціонарних
і пересувних джерел у морі та
в прибережній смузі

До 2030 року забезпечити істотне скорочення будь-якого забруднення морського середовища, зокрема повністю припинити скидання неочищених стічних вод об’єктами,
розташованими у межах прибережної смуги Азовського та Чорного морів, і унеможливити розливи нафти та інших небезпечних речовин з морських суден.

Завдання

6.2 Операційна ціль 6.2
Забезпечити збалансоване використання та захист морських і прибережних екосистем

№

Відповідальні
за виконання
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№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування

Держрибагентство
Мінагрополітики
Мінекології

Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Мінагро
Держрибагентство
Держадміністрації
приморських областей, міст і районів

Забезпечити розвиток конкурентоспроможних систем
аквакультури в прибережних
морських районах

державний бюджет,
місцеві бюджети

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

7% від приморських областей

7% від території приморських
областей

Створення нових, розширення існуючих територій та
об’єктів природно-заповідного фонду, розташованих в
морській акваторії

Створення нових, розширення існуючих територій та
об’єктів природно-заповідного фонду, розташованих в
приморських областях

Мінагрополітики
Держрибагентство
Держадміністрації
приморських областей, міст і районів

Мінприроди

20172020 рр.

20172020 рр.

державний
бюджет, місцеві
бюджети

державний
бюджет, місцеві
бюджети

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

До 2030 року забезпечити захист морських і прибережних екосистем шляхом збільшення площі природно-заповідного фонду у приморських областях до 10%.

Мінприроди,
2017 –
Мінагрополітики,
2020 рр.
Мінрегіон, МОЗ,
Міністерство інфраструктури,
Рада міністрів АРК,
Донецька,
Запорізька, Одеська,
Миколаївська,
Херсонська обласні
та Севастопольська
міська державні адміністрації

Підготовка планів (програм)
заходів інтегрованого управління для прибережних морських районів для досягнення безпечного екологічного
стану Чорного та Азовського
морів

До 2020 року під час стратегічного планування розвитку приморських регіонів забезпечити збалансоване використання та збереження морських і прибережних екосистем,
розробити плани інтегрованого управління для всіх прибережних морських районів відповідно до національного законодавства і міжнародного права.

Ухвалення нормативно-правових актів, що врегульовують доступ дрібних рибопромислових господарств до
морських ресурсів і ринків

Забезпечити доступ дрібних господарств, що займаються рибним промислом, до морських ресурсів і ринків.
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Показники

Джерела
фінансування
Усього

Рада міністрів АРК,
2017 –
Донецька, Запорізька, 2020 рр.
Одеська, Миколаївська, Херсонська, Севастопольська міська
державні адміністрації
Держводагентство
Держгеокадастр,
Мінприроди
Держекоінспекція

місцеві бюджети

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Мінекології
МЗС

Мінекології
МЗС

Забезпечити виконання положень Конвенції про захист
Чорного моря від забруднень
та Стратегічного плану дій
для Чорного моря шляхом
впровадження міжнародних
програм і проектів

Забезпечити підтримку Чорноморської комісії та ЧАЕС

Мінприроди, Мінре2017гіон, НАНУкраїни (за
2019 рр.
згодою), місцеві органи виконавчої влади
місцеві органи вико- 2017навчої влади, Мінпри- 2020 рр.
роди

Розроблення проекту зведеної схеми формування екологічної мережі

Розроблення, оновлення та
виконання регіональних та
місцевих програм формування екомережі, ведення переліків територій та об’єктів
екомережі на національному
та регіональному рівні

місцеві бюджети державний
бюджет

державний бюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

3000

1000

1000

Вжити кардинальних заходів щодо припинення деградації природних середовищ існування, зупинити втрати біологічного та ландшафтного різноманіття.

Завдання
1000

Розширити міжнародне співробітництво в Чорноморському регіоні задля збереження та збалансованого використання морських ресурсів і забезпечити належне виконання
національних зобов’язань у рамках міжнародних договорів і конвенцій.

Розроблення та впровадження заходів із встановлення
водоохоронних та прибережних захисних смуг вздовж морів, забезпечення їх охорони
та цільового використання.

Встановити водоохоронні та прибережні захисні смуги вздовж морів і забезпечити їх охорону та цільове використання.

Найменування заходу

Строк
виконання

6.3 Операційна ціль 6.3
Мінімізувати деградацію природних середовищ існування та припинити втрати біологічного та ландшафтного різноманіття.

№

Відповідальні
за виконання
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№

ПРОЕКТ-2017

державний
бюджет, місцеві
бюджети

місцеві бюджети, державний
бюджет

Джерела
фінансування

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

Усього

0,74
млн грн.

2019 рік

у тому числі
2018 рік

0,56 млн грн. 0,82
млн грн.

2017 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

-

2020 рік

Мінприроди, НАН
України (за згодою)

НАН України (за згодою) Мінприроди

Впровадження заходів збереження в природному середовищі та дослідження видів
тваринного світу, занесених
до Червоної книги України
чи тих, які охороняються
відповідно до міжнародних
зобов’язань України

Створення та підтримка
функціонування генетичного
банку видів рослинного світу,
занесених до Червоної книги
України

20172020 рр.

20172020 рр.

державний бюджет

державний бюджет

1000

4250

200

850

200

850

200

850

200

850

До 2020 року забезпечити збереження та запобігання зникненню видів, що перебувають під загрозою вимирання, продовжити формування та підтримувати мережу центрів
штучного розведення та ренатуралізації рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин, які є аборигенними для місцевої екосистеми
(національні парки, ботсади, зоопарки та ін.).

Мінприроди, Мінре2017гіон, Міністерство
2020 рр.
інфраструктури, Міненерговугілля, Мінагрополітики, місцеві
органи виконавчої
влади

Виявлення та скасування
стимулів, що негативно впливають на біо- і ландшафтне
різноманіття, та розроблення
і запровадження механізмів
економічного стимулювання
формування екомережі на
землях усіх форм власності,
збереження і сталого використання біо- та ландшафтного
різноманіття

20172020 рр.

місцеві органи виконавчої влади,
Мінприроди, Мінагрополітики, Мінрегіон, Міністерство
інфраструктури

Показники

Строк
виконання

Впровадження заходів, спрямованих на зменшення, не
менше ніж наполовину, рівня
втрати природних середовищ
існування, включаючи ліси, та
значне зменшення їх деградації і фрагментації

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

95

№

Мінприроди

Мінприроди, Мінагрополітики, НАН
України (за згодою),
місцеві органи виконавчої влади

Проведення таксономічних,
популяційних, еколого-ценотичних та ареалогічних досліджень видів рослинного світу,
занесених до Червоної книги
України, з метою їх збереження в природному середовищі

Впровадження заходів збереження, відновлення та дослідження мігруючих видів диких
тварин згідно з міжнародними
зобов’язаннями України відповідно до Конвенції про збереження мігруючих видів диких
тварин і міжнародних договорів, укладених в її рамках

20172020 рр.

20172020 рр.

20172020 рр.

Строк
виконання

державний бюджет,
місцеві бюджети

державний бюджет

державний бюджет

Джерела
фінансування

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

1000

500

Усього

200

100

2017 рік

200

100

2018 рік

200

100

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Науково-експертна оцінка стану та вартісної цінності генетичних ресурсів та підготовка
обґрунтованих рекомендацій
щодо створення системи регулювання на національному та
регіональному рівні в галузі
збереження, відновлення,
сталого використання, доступу до генетичних ресурсів та
розподілу вигід від їхнього
використання

Мінприроди,
НАН України (за згодою), НААН (за згодою)

2017 –
2018 рр.

державний бюджет

450

225

225

Забезпечити виконання положень міжнародних угод, стороною яких є Україна, стосовно належного доступу до генетичних ресурсів та їх справедливого використання.

Мінприроди, НАН
України (за згодою)

Показники

Проведення моніторингу та
досліджень китоподібних в
акваторії Чорного та Азовського морів, вжиття заходів
щодо їх збереження з урахуванням вимог Угоди про
збереження китоподібних
Чорного моря, Середземного
моря та прилеглої акваторії
Атлантичного океану

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

200

100

2020 рік
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№

ПРОЕКТ-2017

Мінприроди, Мінагрополітики, МОЗ,
МОН, Міністерство
економічного розвитку, Міністерство
фінансів, Мінюст,
МЗС, НАН України
(за згодою), НААН (за
згодою)

Мінагрополітики,
Мінприроди, НААН
(за згодою), місцеві
органи виконавчої
влади

Мінприроди, Мінагрополітики, МОЗ,
МОН, Міністерство
економічного розвитку, Міністерство
фінансів, Мін`юст,
МЗС

Розроблення та впровадження заходів щодо мінімізації
генетичної ерозії і збереження генетичного різноманіття культурних рослин
та сільськогосподарських і
домашніх тварин та їх диких
родичів, включаючи інші
цінні види

Розроблення та подання на
розгляд Кабінету Міністрів
України проекту закону
України про ратифікацію
Нагойського протоколу
про доступ до генетичних
ресурсів та справедливий і
рівноправний розподіл вигід від їхнього використання
до Конвенції про біологічне
різноманіття

Показники

Розроблення та прийняття
нормативно-правових актів
з питань регулювання відносин в галузі збереження,
відновлення, доступу, сталого використання генетичних
ресурсів та розподілу вигід
від їхнього використання,
необхідних для ратифікації Нагойського протоколу
про доступ до генетичних
ресурсів та справедливий і
рівноправний розподіл вигід від їхнього використання
до Конвенції про біологічне
різноманіття

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

2020 р.

20172020 рр.

2017 –
2019 рр.

Строк
виконання

державний бюджет

державний бюджет

державний бюджет

Джерела
фінансування

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

Усього

0,74
млн грн.

2019 рік

у тому числі
2018 рік

0,56 млн грн. 0,82
млн грн.

2017 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

0,56
млн грн.

2020 рік
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№

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Мінприроди,
Мінагрополітики,
Митна служба
НАН України
(за згодою)

Підвищення кваліфікації співробітників митної служби

20172020 рр.

20172020 рр.

державний бюджет

державний бюджет

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

Визначення пріоритетності
чужорідних видів за рівнем
екологічної небезпеки, вжиття заходів із запобігання їх інтродукції та укорінення, регулювання або знищення, посилення державного контролю
за поширенням інвазійних
чужорідних видів

Мінагрополітики,
Мінприроди,
НАН України
(за згодою),
НААН (за згодою),
місцеві органи
виконавчої влади

20172020 рр.

державний
бюджет, місцеві
бюджети

В межах видатків,
передбачених
бюджетами

0,54 млн грн

0,63 млн
грн

-

До 2020 року розробити та впровадити систему заходів щодо запобігання проникненню чужорідних видів і зменшення їхнього впливу на наземні та водні екосистеми.

Мінприроди,
Мінагрополітики,
НАН України
(за згодою)

Удосконалення нормативно-правової бази щодо здійснення контролю за торгівлею
видами дикої флори і фауни,
що перебувають під загрозою
зникнення

-

Вжити заходів щодо викорінення браконьєрства та контрабандної торгівлі видами флори й фауни, що охороняються, та врегулювати проблеми, що стосуються як попиту
на незаконні продукти живої природи, так і їх пропозиції, шляхом створення дієвої системи адміністративного покарання за браконьєрство і контрабандну торгівлю
охоронюваними видами флори й фауни.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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ПРОЕКТ-2017

Найменування заходу

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

20172020 рр.

20172020 рр.

20172020 рр.

Держбюджет
Інші джерела

Держбюджет

Держбюджет

200,000.0

300,000.0

1,200,000.0

50,000.0

75,000.0

300,000.0

50,000.0

75,000.0

300,000.0

50,000.0

75,000.0

300,000.0

Забезпечити формування та
реалізацію державної політики у
сфері протидії торгівлі людьми

Чисельність потерпілих від
торгівлі людьми

МВС
СБУ
Державна прикордонна служба

20172020 рр.

Держбюджет

400,000.0

100,000.0

100,000.0

100,000.0

Забезпечити ефективну протидію торгівлі людьми, до 2030 року забезпечити виявлення, розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, та притягнення до
відповідальності 100% осіб, які їх вчиняють

Забезпечення міжсекторальної
координації дій щодо загального
зниження конфліктності та рівня
насильства у суспільстві (що передбачає відповідну освітньо-виховну, інформаційну політику)

Кількість просвітницьких
заходів

Організувати та проводити просвітницьку та роз’яснювальну
роботу серед громадськості про
проблему насильства в сім’ї та заходи, які існують з попередження
насильства в сім’ї

МВС
Національна поліція
України

Чисельність потерпілих від
МВС, ГПУ
насильства в сім’ї, в розрахун- Національна поліція
ку на 100 тис. осіб
України

МВС
ГПУ
Національна поліція
України

Забезпечити формування та реалізацію державної політики щодо
попередження насильства в сім’ї

Забезпечити виконання органами Чисельність потерпілих від
правопорядку завдань і функцій
фізичного насильства, в роззі скорочення поширення усіх
рахунку на 100 тис. осіб
форм насильства, розвивати їх
організаційні та технічні можливості, включаючи сучасні інформаційні технології нагляду за
дотриманням правопорядку

100,000.0

50,000.0

75,000.0

300,000.0

Значно скоротити поширення усіх форм насильства та знизити показники насильницької смертності шляхом забезпечення належної охорони правопорядку в середовищах
проживання, праці та дозвілля громадян України з акцентом на запобіганні правопорушенням

Завдання

7.1 Операційна ціль 7.1
Сприяти мирним та інклюзивним спільнотам для сталого розвитку та забезпечити безпеку держави

7 СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 7
Забезпечення безпеки та доступу до правосуддя, створення підзвітних та інклюзивних інституцій

№

Відповідальні
за виконання

99

№

20172020 рр.

МВС
Національна поліція
України

Міністерство соціаль- 2017ної політики
2020 рр.

Підвищити рівень обізнаності
Кількість освітніх заходів
щодо протидії торгівлі дітьми
серед батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти,
охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій
та правоохоронній сферах

Реалізація Державної соціальної
програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (Постанова КМУ від 24.02.2016)

Держбюджет

Держбюджет
Інші джерела

Держбюджет

Джерела
фінансування

200,000.0

400,000.0

Усього

50,000.0

100,000.0

2017 рік

50,000.0

100,000.0

2018 рік

50,000.0

100,000.0

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

обсяг повернутих активів

Забезпечити налагодження практичної міжнародної співпраці
правоохоронних органів України
щодо виявлення і повернення
викрадених активів

Національне агент2017ство України з питань 2020 рр.
виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від
корупційних та інших
злочинів

Міністерство фінансів 2017ДФС
2018 рр.

Звіт про аудит

Провести незалежний аудит баз
даних та інформаційних ресурсів,
які використовуються контролюючими органами ДФС

20172020 рр.

МВС

Здійснити наукове та інформацій- Регулярні відкриті звіти щодо
но-аналітичне забезпечення захо- незаконних фінансових подів по боротьбі з організованою
токів
злочинністю і корупцією

Держбюджет

Держбюджет

Держбюджет

220,000.0

16,555.6

100,000.0

4,138.9

100,000.0

4,138.9

10,000.0

4,138.9

До 2030 року значно зменшити незаконні фінансові потоки, активізувати діяльність з виявлення та повернення викрадених активів і вести боротьбу з усіма формами
організованої злочинності

20172020 рр.

Показники

Строк
виконання

Забезпечити прикордонний кон- Виявлені факти торгівлі людь- Державна прикортроль, спрямований на попереми
донна служба
дження і виявлення фактів торгівлі людьми, у тому числі з використанням транспортних засобів, що
експлуатуються комерційними
перевізниками

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

10,000.0

4,138.9

50,000.0

100,000.0

2020 рік

100
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№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

Кількість вилучених боєприпасів у населення, організованих груп та злочинних
організацій

Скоротити кількість боєприпасів,
що перебувають у незаконному
обігу

МВС
Національна поліція
України
ГПУ
СБУ

МВС
Національна поліція
України
ГПУ
СБУ
20172020 рр.

20172020 рр.

Держбюджет

Держбюджет

200,000.0

200,000.0

50,000.0

50,000.0

50,000.0

50,000.0

50,000.0

50,000.0

2019 рік

50,000.0

50,000.0

2020 рік

Питома вага ризиків з високим рівнем у загальній сукупності національних ризиків в
системі запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та
розповсюдження зброї масового знищення,%
20172018 рр.

20172018 рр.

Національне агент2017ство України з питань 2018 рр.
виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від
корупційних та інших
злочинів

Держаудитслужба
Центральні органи
виконавчої влади

Держаудитслужба
Центральні органи
виконавчої влади

Держбюджет

Держбюджет

Держбюджет

400,000.0

240,000.0

100,000.0

100,000.0

100,000.0

100,000.0

100,000.0

20,000.0

100,000.0

20,000.0

Впровадження сучасних техноло- Кількість впроваджених техгій аналізу великих масивів даних нологій
(big data analysis) для раннього
виявлення ризиків тероризму та
злочинності

МВС
СБУ

20172020 рр.

Держбюджет
Інші джерела

Розвивати інституційну спроможність національних державних і громадських установ, орієнтованих на запобігання насильству, боротьбу з тероризмом і злочинністю, захист
прав людини.

Удосконалення методів та мехаВпровадження методик оціннізмів національної оцінки ризи- ки ризиків
ків у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму,

Забезпечити безпосередній доступ органів державного фінансового контролю до баз даних
різних державних органів

Створити єдину інформаційно‑аналітичну систему державного
фінансового контролю

Зміцнити систему контролю над незаконними фінансовими потоками з метою запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму

Кількість вилученої зброї у
населення, організованих
груп та злочинних організацій, одиниць

Скоротити кількість зброї, що перебуває у незаконному обігу

2018 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

До 2020 року радикально скоротити кількість зброї, спеціальних засобів і вибухових матеріалів, що перебувають у незаконному обігу.

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

МВС
ГПУ
громадські організації

Формування у суспільній свідомо- Зниження рівня побутового
сті нетерпимості до насильства, у насильства (за соцопитувант.ч. на побутовому рівні, та визнан- нями)
ня необхідності консолідації зусиль громадянського суспільства
та держави у протидії насильству

20172020 рр.

20172020 рр.

Строк
виконання

Держбюджет
Інші джерела

Держбюджет
Інші джерела

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

Розширення повноважень регіональної влади та місцевого самоврядування у здійсненні транскордонних зв’язків, посилення
ролі єврорегіонів як координуючих інститутів транскордонної
співпраці.

Кількість проектів транскордонного співробітництва

Мінрегіонбуд,
Міністерство економічного розвитку

Адміністрація Держспецзв’язку
Інші центральні органи виконавчої влади
за участю державних
органів сектору безпеки і оборони

МЗС

Відновити територіальну цілісність
України у межах міжнародно визнаних кордонів та досягти врегулювання ситуації на Сході України
та в Автономній Республіці Крим

Забезпечити кіберзахист інформаційно-телекомунікаційних систем державного сектору шляхом
модернізації системи захищеного
доступу державних органів до
Інтернету

МЗС

Забезпечити ефективне використання міжнародно-правових механізмів для захисту національних
інтересів України з метою консолідації міжнародної підтримки України у протидії російській агресії

20172020 рр.

20172020 рр.

20172020 рр.

20172020 рр.

Держбюджет
Місцеві бюджети

Держбюджет

Держбюджет

Держбюджет

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Розвивати механізми та практики захисту національних інтересів України на основі поглиблення співпраці з міжнародними організаціями.

МВС
ГПУ
СБУ,
громадські організації

Показники

Забезпечення ефективної комуні- Проведення спільних заходів
кації органів забезпечення правопорядку та організацій громадянського суспільства у сфері запобігання та виявлення насильства та
злочинності

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
2020 рік
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№

ПРОЕКТ-2017

Показники

Строк
виконання

Джерела
фінансування

КМУ
МЕРТ

20172018 р.

20172020 рр.

20172020 рр.

Держбюджет
Інші джерела

Держбюджет

Держбюджет

400,000.0

331,520.0

Усього

100,000.0

82,880.0

2017 рік

100,000.0

82,880.0

2018 рік

100,000.0

82,880.0

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

100,000.0

82,880.0

2020 рік

Частка населення, задоволеного досвідом користування
інфраструктурними об’єктами та соціальними послугами
в ключових сферах у Донецькій та Луганській областях,%

Частка населення, задоволеного останнім досвідом
користування державними
послугами у Донецькій та
Луганській областях,%.

Розробити та реалізувати стратегічні документи щодо інформаційної реінтеграції Донбасу та
Автономної Республіки Крим

Відновити систему телерадіомовлення для східних і південних
областей України, яка є необхідним кроком для забезпечення
конституційного права громадян
України на інформацію

МІП
МТОТ
Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення
Адміністрація Держспецзв’язку
Національна рада
України з питань
телебачення і радіомовлення

МІП
МТОТ

20172018 рр.

20172018 рр.

Держбюджет

Держбюджет

Забезпечити цілеспрямоване розв’язання конфліктів, пов’язаних з тимчасовою окупацією частини території України, проведенням антитерористичної операції та наступною
деокупацією.

Широке залучення вітчизняноПроведення заходів з публічго експертного середовища до
ного обговорення
розроблення умов відкриття/
продовження кредитних програм
з міжнародними фінансовими
організаціями з ранніх етапів їх
підготовки

Стратегічні запаси енергоресурсів, місяців споживання

Створення та зберігання стратегічних запасів енергоресурсів
державного матеріального резерву

Державне агентство
резерву України
Міненерговугілля

Стратегічні запаси продоДержавне агентство
вольства, місяців споживання резерву України
Мінагрополітики

Створення та зберігання стратегічних запасів продовольства
державного матеріального резерву

Забезпечити економічну безпеку держави шляхом створення стратегічних запасів продовольства та енергоресурсів

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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Строк
виконання

20172018 рр.

Держбюджет
Інші джерела

Держбюджет

Джерела
фінансування

Реалізація Національної Стратегії
профілактики соціального сирітства на період до 2020 року

Створити систему протидії домашньому насильству та надання
допомоги постраждалим особам

Чисельність потерпілих від
Міністерство
насильства в сім’ї, в розрахун- соціальної політики
ку на 100 тис. осіб
МОН, МОЗ, МВС
Національна поліція
СБУ
Генеральна прокуратура України
Міжнародні та громадські організації

Держбюджет

Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Рівень довіри громадян до
суду,%

Кількість офісів

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними
та вищими спеціалізованими
судами

Створити офіси громадського
захисту у кримінальному провадженні

Мін’юст
Координаційний
центр з надання правової допомоги

Державна судова адміністрація України

До
2020 р.

20172020 рр.

Держбюджет
Інші джерела

Держбюджет

26,508,512.4

6,627,128.1

6,627,128.1

6,627,128.1

Сприяти верховенству права, забезпечити всім рівний доступ до правосуддя та збільшити ефективність виконання рішень національних і міжнародних судів.

Завдання

20172020 рр.

Викорінити усі форми жорстокого поводження з дітьми та нехтування інтересами і потребами дитини

Мінюст
МВС
ГПУ
СБУ

Індекс соціальної згуртовано- МІП, Міноборони
2017сті та примирення
МТОТ, СБУ Адміністра- 2018 рр.
ція Держспецзв’язку
Національна рада
України з питань
телебачення і радіомовлення

Показники

Формування на інклюзивних
Формування «дорожної карзасадах «дорожної карти» виріти»
шення потенційних конфліктів,
що будуть пов’язані з майбутньою
деокупацією

Забезпечити ефективну протидію
поширенню пропагандистського
та антиукраїнського мовлення з
території Донбасу та Автономної
Республіки Крим

Найменування заходу

7.2 Операційна ціль 7.2
Забезпечити доступ до правосуддя і захист прав для всіх

№

Відповідальні
за виконання

6,627,128.1

2020 рік
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№

ПРОЕКТ-2017

МІП
2017Державна судова
2020 рр.
адміністрація України

Реалізація інформаційної політики, спрямованої на відкритість
процесів реформування судової
системи та моніторинг її поточної
ефективності

Держбюджет

Держбюджет

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Рівень обізнаності громадян
щодо права на безоплатну
правову допомогу,%

Мінюст
2017ГПУ
2020 рр.
СБУ
Організації громадянського суспільства

Мін’юст
Координаційний
центр з надання правової допомоги
Держбюджет
Інші джерела

Продовження та підвищення
ефективності моніторингу порушень прав людини на непідконтрольній Україні території
Сходу України та на тимчасово
окупованій території Автономної
Республіки Крим, виявлення осіб,
постраждалих від незаконних
затримань, тримань під вартою,
арештів, катувань, жорстокого
поводження

МВС
ГПУ
СБУ

20172020 рр.

Держбюджет
Інші джерела

Забезпечити гарантований захист прав учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей; осіб, які потерпіли внаслідок тимчасової окупації частини території України в
окремих районах Донецької і Луганської областей та АР Крим: внутрішньо переміщених осіб, мешканців територій, що належать до зони АТО та прилеглих до неї.

Досягнення ефективності громадянського антикорупційного
моніторингу шляхом налагодження його комунікації з органами
забезпечення правопорядку та
впровадження сучасних методик
виявлення та доведення корупційних дій

Підвищити рівень правової спроможності та правових можливостей територіальних громад і
спільнот через систему надання
безоплатної правової допомоги

Забезпечити надання всім рівного доступу до захисту їхніх прав, протидіяти корупції, зловживанню з боку посадових осіб і жорстокому та принизливому поводженню шляхом
реформування системи судочинства та забезпечення правопорядку.

КМУ
Мінюст,
Державна судова
2017адміністрація України 2020 рр.

Показники

Строк
виконання

Реалізація Стратегії реформування судоустрою, судочинства та
суміжних правових інститутів на
2015-2020 роки (Указ Президента
України від 20.05.2015)

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

105

Міністерство соціаль- 2017ної політики
2020 рр.
ОДА
Місцеві громади
Організації громадянського
суспільства

Міністерство соціаль- 2017ної політики
2020 рр.
Мінюст
Організації громадянського суспільства

Розширення можливостей соціальної та економічної інформаційної та культурної інтеграції
ВПО до приймаючих громад

Забезпечення консолідації зусиль
центральних і місцевих органів
влади, організацій громадянського суспільства стосовно соціальної адаптації та реінтеграції колишніх комбатантів АТО

Держбюджет
Місцеві бюджети
Інші джерела

Інші джерела

Держбюджет
Місцеві бюджети
Інші джерела

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Забезпечити виконання функцій
Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

Рівень довіри громадян
до Спеціалізованої анти
корупційної прокуратури,%

ГПУ

20172020 рр.

Держбюджет

477,706.8

119,426.7

119,426.7

119,426.7

119,426.7

Значно скоротити масштаби корупції в усіх формах шляхом підвищення ефективності загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції на основі впровадження
ефективного моніторингу управлінської діяльності та контролю дотримання правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.

Завдання

20172018 рр.

Мінюст
ОДА (ВЦА)

Впровадження сучасних методів
забезпечення адміністративними
послугами, спрямованих на захист прав і свобод осіб, які проживають на тимчасово непідконтрольних територіях України

20172018 рр.

ОДА (ВЦА)

Показники

Строк
виконання

Пріоритетне відновлення дієздатності громад, розташованих у
зоні конфлікту на Сході України
та на суміжних (підконтрольних
Україні) територіях

Найменування заходу

7.3 Операційна ціль 7.3
Створити ефективні, підзвітні та інклюзивні інституції на всіх рівнях

№

Відповідальні
за виконання
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№

Показники

Показник сприйняття рівня корупції в державному
секторі з боку ділових кіл та
експертів

Рівень довіри громадян до
Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів,%

Функціонування Єдиного
державного реєстру декларацій

Електронна система збору
та обробки інформації про
діяльність суб’єктів господарювання державного сектору
економіки

Найменування заходу

Забезпечити ефективну загальну
координацію та комунікаційну
підтримку антикорупційної реформи

ПРОЕКТ-2017

Забезпечити результативну діяльність Державного бюро розслідувань та Національного агентства
з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів

Забезпечити функціонування
Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування
та належну перевірку інформації,
внесеної до декларацій

Запровадити електронну систему збору та обробки інформації
про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору
економіки

20172020 рр.

20172020 рр.

Строк
виконання

Міністерство економічного розвитку
Cуб’єкти управління
об’єктами державної
власності

20172019 рр.

Національне агент2017ство з питань запобі- 2020 рр.
гання корупції
Міністерство фінансів
Казначейство
Мін’юст
ДФС,МВС
Міністерство соціальної політики
Державіаслужба
Держгеокадастр
Укртрансбезпека
Адміністрація Держприкордонслужби
Пенсійний фонд
України

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від
корупційних та інших
злочинів

Кабінет Міністрів
України
Національне агентство України з питань
державної служби
Національне агентство з питань запобігання корупції

Відповідальні
за виконання

Держбюджет

Держбюджет

Держбюджет

Держбюджет

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік
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№

Реєстр укладених контрактів
з керівниками суб’єктів господарювання державного
сектору економіки

Створити реєстр укладених
контрактів з керівниками суб’єктів господарювання державного
сектору економіки з метою
здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності
Міністерство економічного розвитку
Суб’єкти управління
об’єктами державної
власності

20172018 рр.

Строк
виконання
Держбюджет

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік

Центральні органи
виконавчої влади
Інші суб’єкти управління об’єктами державної власності

Призначити наглядові ради на
особливо важливих для економіки державних підприємствах

Кількість наглядових рад

Кабінет Міністрів
України
Центральні органи
виконавчої влади
Суб’єкти управління
об’єктами державної
власності

Посилити загальну управлінську
та адміністративну спроможність
державного апарату на основі
принципів належного врядування з урахуванням кращого досвіду держав – членів ЄС
20172018 рр.

20172020 рр.

Державне агентство з До
питань електронного 2019 р.
урядування
Інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету
Міністрів України

Прийняття законодавчих
актів

Розробити нормативно‑правові
акти з питань регулювання та
удосконалення електронної системи документообігу

До
2020 р.

Кабінет Міністрів
України
Державне агентство
з питань електронного урядування
Центральні органи
виконавчої влади
Суб’єкти управління
об’єктами державної
власності

Запровадити надання пріоритет- Частка населення, задоволених електронних послуг в усіх
ного досвідом користування
сферах суспільного життя, надержавними послугами,%.
лагодити електронну взаємодію
державних електронних інформаційних ресурсів і розвивати електронний документообіг

Держбюджет

Держбюджет

Держбюджет

Держбюджет

22,000.0

685,000.0

7,000.0

235,000.0

7,000.0

200,000.0

7,000.0

150,000.0

1,000

100,000.0

Підвищити результативність діяльності, підзвітність і відповідальність органів державної влади та місцевого самоврядування на основі інформатизації процесів прийняття
рішень, надання адміністративних послуг, поетапного впровадження системи електронного врядування на всіх рівнях управління.

Показники

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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№

ПРОЕКТ-2017

Міносвіти
2017Мінюст
2018 рр.
Організації громадянського суспільства

Забезпечення поширення поінформованості та практичних
навичок громадян і суб’єктів
господарювання щодо використання технологій електронного
урядування

Держбюджет
Місцеві бюджети
Інші джерела

Держбюджет

Держбюджет

Джерела
фінансування

Розробити єдину методику підготовки документів стратегічного
планування, моніторингу їх виконання і оцінки впливу

Методика підготовки документів стратегічного планування, моніторингу їх виконання і оцінки впливу

Міністр Кабінету Міні- 20172018 рр.
стрів України
Міністерство економічного розвитку
Мін’юст
Секретаріат Кабінету
Міністрів України

Держбюджет

Забезпечити відповідальне прийняття рішень органами влади на всіх рівнях за участю всіх верств суспільства.

Кількість осіб, охоплених
навчанням

Кабінет Міністрів
України
Національне агентство України з питань
державної служби
Національне агентство з питань запобігання корупції

Підвищити рівень стандартів доброчесності осіб, уповноважених
на виконання функцій держави
або
місцевого самоврядування, та
прирівняних до них осіб, а також
громадськості

20172020 рр.

Мінагрополітики
2017Мінрегіон
2020 рр.
Держгеокадастр
Міністерство економічного розвитку
Міністерство фінансів
Мін’юст
Інші центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

Показники

Строк
виконання

Розширити повноваження органів місцевого самоврядування з
управління земельними ресурсами за межами населених пунктів
та посилити державний контроль
за використанням і охороною
земель об’єднаних територіальних громад

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
Усього
2017 рік

2018 рік

2019 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
2020 рік
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№

ЦОВВ
2017ОДА
2018 рр.
органи місцевого
самоврядування,
організації громадянського суспільства

Формування та налагодження
Наявність громадських рад
ефективної роботи громадських
рад при органах державної влади,
в т.ч. на регіональному та місцевому рівнях, ключових установах, що
працюють на основі фінансування з
центрального та місцевих бюджетів

Держбюджет
Місцеві бюджети
Інші джерела

Держбюджет

Джерела
фінансування
Усього
2017 рік

Відсоток населення, що проживає на територія з доступом до широкосмугової
мережі
Органи місцевого
самоврядування

Міністерство інфраструктури

20172018 рр.

20172018 рр.

Держбюджет
Місцеві бюджети
Інші джерела

Держбюджет

2019 рік

2020 рік

Держбюджет
Інші джерела

Держбюджет
Інші джерела

ЦОВВ
2017Органи місцевого са- 2018 рр.
моврядуванняОрганізації громадянського
суспільства

ЦОВВ
2017Органи місцевого са- 2018 рр.
моврядуванняОрганізації громадянського
суспільства

Забезпечення можливості участі
представників громадськості у
моніторингу, підготовці та експертизі проектів рішень та безпосередньому проведенні жавної
влади та органів місцевого самоврядування в режимі online

Забезпечення можливості жавної влади та органам місцевого
самоврядування в електронному
вигляді пропозицій щодо поліпшення їхньої діяльності, а також
врегулювання питань, суттєвих
для життя громади, розвитку регіону та держави в цілому.

Запровадити обов’язкові механізми широкого громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, планів розвитку територій і рішень органів влади та місцевого
самоврядування, які є значущими для громади та суспільства загалом, особливо пов’язаних з можливим негативним впливом на довкілля, та впровадження цих рішень.

впровадження безкоштовного
онлайн-доступу в зонах великого
скупчення людей

Впровадження засобів забезпечення доступу до широкосмугової мережі Інтернет з акцентом на
віддалених територіях,

2018 рік

у тому числі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити основні свободи відповідно до національного законодавства і міжнародних угод.

Мінрегіон
2017Міністерство еконо2018 рр.
мічного розвитку
Міністерство фінансів
Мін’юст

Показники

Строк
виконання

Удосконалити порядок підготовки,
оцінки та відбору інвестиційних
програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання
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Стратегія сталого
розвитку україни
до 2030 року
ПРОЕКТ-2017

