
Спільна програма 
Організації Об’єднаних 
Націй з фінансування
Цілей сталого розвитку

Сприяння процесам стратегічного планування та 
фінансування сталого розвитку на національному та 
регіональному рівнях в Україні

За підрахунками Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), 
щорічно у всьому світі урядам необхідно залучати від 5 до 7 трильйонів доларів 
США для фінансування програм сталого розвитку.

Україні також необхідно інвестувати значні ресурси в реалізацію Цілей сталого 
розвитку (ЦСР). Після прийняття резолюції ООН щодо Порядку денного у сфері 
сталого розвитку до 2030 року український уряд здійснив низку важливих кро-
ків в напрямку реалізації ЦСР.

У той же час, для прискорення прогресу необхідно усунути перешкоди на цьому 
шляху, які полягають у недостатньому фінансуванні та неефективних підходах. 

Для вдосконалення фінансування ЦСР в Україні ПРООН, як провідна органі-
зація в сфері розвитку, спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ та Європейською економічною 
комісією ООН (ЄЕК ООН), впроваджує  комплексну Спільну програму зі спри-
яння процесам стратегічного планування та фінансування сталого розвитку в 
Україні.

Програма впроваджує комплексні заходи на підтримку Уряду України для виро-
блення спільних підходів, що стосуються управління фінансовими потоками та 
реалізації реформ, пов'язаних із фінансуванням Порядку денного 2030. Завдя-
ки взаємодії на національному та субнаціональному рівнях Спільна програма 
має на меті напрацювати кращі методи управління наявними та потенційними 
фінансовими потоками, а також узгодити напрями використання ресурсів, які 
можливо залучити, з довгостроковими пріоритетами розвитку та досягнення 
ЦСР в Україні. Сприяння та підтримка у створенні Інтегрованої національної 
системи фінансування (INFF) Цілей сталого розвитку є ключовим завданням 
програми, що покращить взаємозв'язок між реалізацією державної політики та 
реформою децентралізації, що нині триває.

Очікуються такі результати Спільної 
програми:

• Результат 1: Вдосконалена організація 
процесів планування й фінансування 
ЦСР на національному рівні;

• Результат 2: Вдосконалена організація 
процесів децентралізованого плану-
вання й фінансування розвитку ЦСР на 
регіональному рівні.

Формування Спільної програми ґрунту-
ється на основних елементах системи INFF:  

1. Оцінка та діагностика – оцінка систем 
стратегічного планування та бюджету-
вання; 

2. Стратегія фінансування – складання 
бюджету ЦСР та залучення нових пото-
ків фінансування; 

3. Моніторинг та огляд – узгодження на-
ціональних та субнаціональних систем 
моніторингу ЦСР; 

4. Управління та координація – підтримка 
створення механізмів управління INFF.

Програма фінансується Спільним фондом 
ЦСР ООН – інноваційним механізмом під-
тримки стратегічного фінансування та інте-
грованої політики. Вона підтримує програми 
стимулювання змін, що охоплюють всі 17 ЦСР 
та міжсекторальні сфери, а також допомагає 
країнам, де впроваджуються програми ООН, 
прискорити прогрес у напрямку досягнення 
ЦСР і Порядку денного у сфері сталого розвит-
ку до 2030 року. Її суть полягає у пошуку шляхів 
та розбудову партнерств, які б спрямували 
державний та приватний капітал на реаліза-
цію ЦСР у широких масштабах.

Загальний бюджет: 
999 701 дол. США 

Агентства ООН:  
ПРООН (провідне агентство з 
координаційними функціями), ЮНІСЕФ, 
ВООЗ, ЄЕК ООН

Національні партнери:  
Кабінет Міністрів України

Тривалість:
серпень 2020 р. - липень 2022 р.http://bit.ly/SDGFundUA


