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Цілі Сталого Розвитку до 2030 року
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Подолання бідності в усіх її формах та усюди
Подолання голоду, продовольча безпека, поліпшення харчування, сталий розвиток сільського
господарства
Здоровий спосіб життя та сприяння благополуччю у будь-якому віці
Всеохоплююча і справедлива якісна освіта, освіта впродовж всього життя
Гендерна рівність
Наявність та раціональне використання водних ресурсів та санітарії для всіх
Доступ до недорогих, надійних, стійких та сучасних джерел енергії для всіх
Поступальне, всеохоплююче та стале економічне зростання, повна й продуктивна зайнятість і
гідна праця для всіх
Стійка інфраструктура, всеохоплююча та стала індустріалізація та інновації
Скорочення нерівності в середині країн та між ними
Відкритість, безпека, життєстійкість та екологічна стійкість місць та поселень
Перехід до раціональних моделей споживання й виробництва
Боротьба із зміною клімату та її наслідками
Збереження та раціональне використання океанів, морів та морських ресурсів в інтересах
сталого розвитку
Захист та відновлення екосистем суші, зупинка втрати біорізноманіття
Миролюбне та відкрите суспільство в інтересах сталого розвитку
Глобальне партнерство в інтересах сталого розвитку
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Пріоритетні завдання щодо досягнення ЦСР
1.

Приведення стратегічних документів соціально-економічного
розвитку (національні стратегії та плани, галузеві стратегії, стратегії
розвитку територій) у відповідність до ЦСР

2. Встановлення чітких вимірюваних показників досягнення цілей та
завдань в рамках реалізації таких стратегій відповідно до індикаторів,
встановлених у ЦСР
3. Інклюзивність – широке залучення до реалізації Цілей Сталого
Розвитку приватного бізнесу та суспільства, партнерство на
міжнародному рівні
4. Забезпечення ефективного управління розвитком територій;
підвищення інституційної спроможності публічної влади та бізнесу, а
також обізнаності суспільства з цих питань
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Стратегія Сталого Розвитку м. Олександрія
 Мета Стратегії - створення сучасного європейського міста,
привабливого для проживання та ведення бізнесу, базуючись на
ефективному використанні наявних ресурсів, існуючих конкурентних
перевагах міста, збереженні навколишнього середовища та розвитку
людського капіталу, а також запровадженні інновацій й кращих
світових практик управління сталим розвитком

 Стратегія Сталого Розвитку міста Олександрія до 2030 року носить
новаторський та інноваційний характер. Вона є першим прикладом
розроблення в Україні й стратегій розвитку міст в контексті Цілей
Сталого Розвитку Організації Обєднаних Націй до 2030 року, й
адаптації національних стратегічних документів до ЦСР
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Дерево цілей Стратегії відповідно до ЦСР
Сталий розвиток міста Олександрія

Економічне
зростання і
зайнятість

Сталий соціальний
розвиток

Сталий екологічний
розвиток

Сталий економічний
розвиток

Інвестиційноінноваційний
розвиток

Виробничий
потенціал

Інвестиції

Зайнятість

Інновації

Раціональне
використання
ресурсів

Водні
ресурси

Якість довкілля

Повітря

Вода
Енергетичні
та ін.
ресурси

Поводження
з відходами

Рівень життя
населення

Подолання
нерівності

Соціальний
захист

Якість життя
населення

Житло

Міська
інфраструктура

Транспорт

Охорона
здоров’я

Технічна
інфраструктура

Освіта

Просторова
інфраструктура

Культура
Зелені зони

Безпека

«Розумне»
місто
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Рейтингова оцінка за складовими
сталого розвитку
Еталон

2030
2020
Економічне
зростання і зайнятість

Міська
інфраструктура

Якість життя
населення

Рівень життя
населення

2015

Оцінки:
Інвестиційноінноваційний
розвиток

Раціональне
використання
ресурсів

Якість довкілля

Індикатори
Поточний
стан - 2015 р.
Перспектива 2020 р.
Перспектива –
2030 р.
ЕТАЛОН

у т.ч. за складовими:

Сталий
розвиток
міста

Економічна

Екологічна

Соціальна

55,8

44,8

54,7

68,7

74,2

70,6

72,4

79,8

97,1

96,2

97,6

97,5

100

100

100

100
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Експертна оцінка за складовими
сталого розвитку
Напрямки сталого розвитку

Оцінки впливу
(від 0 до 6 ):
Позитив Негатив

Сталий економічний розвиток
Економічне зростання і зайнятість

4,57

3,39

Інвестиційно-інноваційний розвиток

3,87

2,95

Раціональне використання ресурсів

3,22

4,07

Якість довкілля
Сталий соціальний розвиток

1,39

2,94

Рівень життя населення
Якість життя населення
Міська інфраструктура

3,46
2,90
3,42

3,01
2,30
3,53

Сталий екологічний розвиток
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Результати комплексного аналізу
Оцінка впливу позитивних факторів
Оцінка впливу негативних факторів
Економічне зростання і
зайнятість
7
6

Міська інфраструктура

5
4

Інвестиційноінноваційний розвиток

3
2
1
0

Якість життя населення

Рівень життя населення

Раціональне
використання ресурсів

Якість довкілля

8

Результати комплексного аналізу
Напрями

За
комплексною
оцінкою

для порівняння:
за
за оцінкою
експертів
рейтинговою
оцінкою

Економічне зростання і зайнятість

Інвестиційно-інноваційний розвиток
Міська інфраструктура

Раціональне використання ресурсів
Якість довкілля
Якість життя населення
Рівень життя населення

9

Стратегічні напрями розвитку
СП1 «Достойна робота для всіх»
Напрями: забезпечення економічного зростання і зайнятості; інвестиційноінноваційний розвиток; зростання рівня життя населення.
Основні індикатори: рівень безробіття, у тому числі, серед молоді; відношення
середньої заробітної плати у місті до прожиткового мінімуму.

СП2 «Комфортні умови проживання для всіх»
Напрями: покращення якості життя населення та поліпшення якості довкілля.
Основні індикатори: частка бідного населення; якість питної води; обсяги та якість
очищення стоків; ступінь утилізації/перероблення побутових відходів; безпека
транспорту.

СП3 «Раціональне господарювання»
Напрями: розвиток міської інфраструктури та раціональне використання ресурсів.
Основні індикатори: частка термомодернізованих будівель (житлових та
бюджетних); втрати води і тепла; частка використання відновлювальних ресурсів;
ефективність електронного урядування.
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Укрупнені заходи з реалізації СП
СП1. Достойна робота для всіх
1) Реалізація великих інфраструктурних проектів (модернізація систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення,
створення інфраструктури поводження з побутовими відходами, будівництво окружної дороги, створення індустріального
парку тощо).
2) Сприяння реалізації у місті суто комерційних проектів інноваційної спрямованості на існуючих виробничих площах.
3) Організація навчання молоді та перекваліфікація/підвищення кваліфікації персоналу, що втратив роботу.

СП2. Комфортні умови проживання
1) Розвиток транспортної інфраструктури міста; будівництво кільцевої дороги; оновлення транспортного парку міського
сполучення.
2) Забезпечення доступу до водопостачання та водовідведення для всіх; підвищення якості питної води; підвищення обсягів
та ефективності очищення стоків.
3) Проведення капітального ремонту та комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери й житлових будинків.
4) Вирішення проблем з утилізацією, переробленням та захороненням побутових відходів.
5) Створення сучасних діагностичних центрів та поліпшення ефективності медичної допомоги.
6) Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля та занять спортом; розвиток туристичної та рекреаційної
інфраструктури.
СП3. Раціональне господарювання
1) Здійснення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та залучення приватного бізнесу для реалізації
цього завдання; створення відповідних механізмів.
2) Створення умов для зменшення споживання енергетичних ресурсів у житлових будинках.
3) Запровадження вторинного використання побутових відходів.
4) Зменшення втрат ресурсів в системах теплопостачання, водопостачання та водовідведення
5) Перехід до електронного урядування.
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Запропоновані містом проекти в рамках СП
Сталий розвиток міста Олександрія

Сталий економічний розвиток

Економічне зростання
і зайнятість

Інвестиційний розвиток і
інновації

СП1 «Достойна робота для всіх»

Проект 009
Проект 010
Проект 011
Проект 039
Проект 040

Проект 038
Проект 041
Проект 042

Сталий екологічний розвиток

Раціональне
використання ресурсів

Сталий соціальний розвиток

Якість
довкілля

СП2 «Комфортні умови проживання»

Проект 008
Проект 012
Проект 013
Проект 014
Проект 021
Проект 028
Проект 035
Проект 036
Проект 037

Проект 003
Проект 004
Проект 005
Проект 015
Проект 016
Проект 017
Проект 018
Проект 019

Якість життя
населення

Міська
інфраструктура

Рівень життя
населення

СП3 «Раціональне господарювання»

Проект 020
Проект 022
Проект 023
Проект 024
Проект 025
Проект 026
Проект 027

Проект 001
Проект 002
Проект 006
Проект 007
Проект 029
Проект 030
Проект 031
Проект 032
Проект 033
Проект 034
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Характеристика запропонованих проектів
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Критичні питання – 2020 рік
ЦА-2020

ЦСР-2020

ЦА-2020

160

80

140

70

120

60

100

50

80

40

60

30

40

20

20

10

0

0

(а)

ЦСР-2020

(б)
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Критичні питання – 2030 рік
ЦА-2030

ЦСР-2030

ЦА-2030

ЦСР-2030

60

250

50

200

40
150
30
100
20
50

10

0

0

(а)

(б)
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Проекти - кандидати для МІП: з запропонованих
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Проекти - кандидати для МІП: нові
Перспективні інвестиційні проекти

Створення індустріального парку

Важливість і
складність
реалізації
проекту з
огляду на СП

Критичність
підготовки
проектів з
огляду на
ЦСР ООН

!

Використання родовища підземних вод для рекреаційних заходів
Будівництво окружної дороги

!

Проведення капітального ремонту та комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери

!
!

Створення механізмів здійснення комплексної термомодернізації житлових будинків
Реалізація проектів благоустрою у зелених зонах міста
Реалізації інших комерційних проектів інноваційної спрямованості на існуючих виробничих
площах.
Організація навчання молоді та перекваліфікація/підвищення кваліфікації персоналу, що втратив
роботу
Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля та занять спортом

!

Розвиток туристичної та рекреаційної інфраструктури
Запровадження електронного урядування

!
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План реалізації Стратегії – І етап (2016-2020).1
І. Розвиток інституційного середовища задля реалізації Стратегії
1.1.
Створення Центру Стратегічного Розвитку міста (Центр)
1.2.
Навчання фахівців Центру та керівництва міської
державної адміністрації
1.3.
Розроблення механізмів реалізації Стратегії, формування
першого МІП до 2020 р. та відповідних методологічних
документів для їх практичного впровадження
1.4.
Створення електронної платформи для залучення до
обговорення реалізації Стратегії та МІП експертного середовища
та широких кіл громадськості
1.5.
Організація та проведення ознайомлювальних, освітніх та
роз’яснювальних заходів з питань реалізації Стратегії, МІП та їх
популяризації серед громадськості
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План реалізації Стратегії – І етап (2016-2020).2
ІІ. Розроблення та реалізація Міського Інфраструктурного Плану до 2020
року
2.1. Підготовка попереднього економічного обґрунтування
інфраструктурних проектів, передбачених для реалізації Стратегічних
пріоритетів Стратегії
2.2. Проведення експертної оцінки щодо можливості підготовки та
реалізації цих проектів та механізмів їх фінансування
2.3. Розроблення Проекту Міського Інфраструктурного плану до 2020
року
2.4. Проведення експертної оцінки проекту Міського Інфраструктурного
плану та підготовка матеріалів/заходів для обговорення його з
мешканцями міста
2.5. Суспільне обговорення Міського Інфраструктурного плану, внесення
до нього коректив за його результатами
2.6. Схвалення Міського Інфраструктурного Плану сесією міськради
2.7. Реалізація Міського інфраструктурного плану
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План реалізації Стратегії – І етап (2016-2020).3
ІІІ. Моніторинг та корегування Міського Інфраструктурного Плану та
внесення відповідних змін до Стратегії (в частині уточнення показників
індикаторів її виконання та передбачених в рамках стратегії заходів)
3.1. Презентація Міського Інфраструктурного плану до 2030 року та
роз’яснення підходів до оцінки успішності його виконання
3.2. Звітування за результатами моніторингу реалізації МІП та Стратегії
(наприкінці кожного року на офіційному сайті та в рамках широкого
громадського обговорення результатів реалізації Стратегії та МІП)

3.3. Розроблення пропозицій щодо внесення змін до Міського
Інфраструктурного плану та Стратегії та підготовка пропозицій щодо
внесення відповідних змін у розпорядчі документи ради

20

План реалізації Стратегії – І етап (2016-2020).4
ІУ. Підготовка та затвердження змін до Стратегії щодо ІІ етапу її
реалізації
4.1. Уточнення цільових показників, заходів та плану робіт за другим
етапом реалізації Стратегії
4.2. Підготовка змін до Стратегії та затвердження їх міськрадою

4.3. Розроблення та затвердження Міського Інфраструктурного Плану до
2030 року
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Перспективи
 На прикладі міста Олександрія планується
відпрацювати методологію
побудови сталих та розумних міст в умовах, що склалися в Україні, та
розповсюдити набутий досвід для інших міст як нашої країни, так і інших країн
світу

 Орієнтація Стратегії Сталого Розвитку міста Олександрія на Цілі Сталого
Розвитку ООН забезпечить можливість українським містам працювати в єдиній
системі координат з міжнародним співтовариством та бути зрозумілими
нашим партнерам і колегам з усього світу, які наполегливо працюють над
досягненням Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, орієнтованих на потреби
людини, планети та на процвітання
 Запровадження практики розроблення Місцевих Інфраструктурних Планів як
механізмів реалізації Стратегій розвиткау міст дасть змогу українським містам
перейти від “стратегій – декларацій” до “стратегій практичних дій й зрозумілих 21
суспільству результатів”

Деякі цифри : Україна
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Дякую за увагу
www.appp.com.ua
www.ukrppp.com

