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Верховна Рада України

 Верховна Рада України; Закон від 04.02.2004 №1430–IV «Про

ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції

Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату»

 Верховна Рада України; Закон від 06.07.1999 №832–XIV «Про

ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до

правосуддя з питань, що стосуються довкілля»

(Оргуська Конвенція)

 Верховна Рада України; Закон від 01.07.1999 №803-XIV «Про

приєднання України до Базельської конвенції про контроль за

транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх

видаленням»
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Кабінет Міністрів України

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 26.04.2003

№634. «Комплексна програма реалізації на

національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому

саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки»

 Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 31.12.2004

№ 992-р «Концепція Державної програми проведення

моніторингу навколишнього природного середовища»

 Кабінет Міністрів України; від 17 жовтня 2007 р. N 880-р

«Про схвалення Концепції національної екологічної

політики України на період до 2020 року
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Комплексна програма реалізації на національному

рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі

сталого розвитку, на 2003–2015 роки

Постановою Кабінету Міністрів України (2003 р.) було затверджено

«Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих

на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 – 2015 рр.».

Програма є основою стратегічного планування переходу України до сталого

розвитку та її інтегрування у європейське і світове співтовариство.

Основними завданнями Програми є 

 ліквідація бідності,

 впровадження моделей сталого виробництва і споживання, 

спрямованих на забезпечення життєдіяльності людини,

 охорона і раціональне використання природних ресурсів,

 оптимізація ресурсної бази економічного і соціального розвитку. 

Практичні механізми втілення вимог законодавства щодо забезпечення

сталого розвитку поки що розроблені недостатньо.
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Концепція Державної програми

проведення моніторингу 

навколишнього природного середовища

Програма спрямована на поліпшення стану навколишнього природного

середовища, підтримання екологічної рівноваги на території України,

забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля

шляхом підвищення ефективності функціонування системи

моніторингу.

 Орієнтовний обсяг фінансування за рахунок коштів державного

бюджету становить близько 200 млн. гривень.

Виконання Програми розраховане на 2006 - 2010 роки.

 Об'єктами системи моніторингу є атмосферне повітря, води,

біологічне різноманіття, ліси, землі, поводження з відходами,

фізичні фактори впливу, геологічне середовище.
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Концепція Державної програми

проведення моніторингу 

навколишнього природного середовища

Основними завданнями системи моніторингу є:

 проведення систематичних спостережень, збирання та збереження даних

про стан навколишнього природного середовища;

 створення та ведення банків даних і забезпечення інформаційного обміну;

 аналіз інформації, оцінка стану навколишнього природного середовища і 

впливу на нього факторів забруднення, прогнозування змін та інформаційно-

аналітична підтримка прийняття рішень з питань охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та 

екологічної безпеки;

 удосконалення нормативного, методичного та технічного забезпечення 

збирання, збереження, оброблення та аналізу даних; 

 Забезпечення достовірності інформації, що надається органам державної 

влади та органам місцевого самоврядування, громадським і міжнародним 

організаціям
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КОНЦЕПЦІЯ

Стратегії національної екологічної 

політики України на період до 2020 року

Національна екологічна політика базується на наступних принципах:

 принцип рівноправності трьох складових розвитку держави (економічної,

екологічної, соціальної) – вимагає орієнтуватись на пріоритети сталого розвитку,

враховувати екологічні наслідки прийнятих економічних рішень;

 принцип екологічної відповідальності – вимагає запровадження відповідальності за

будь–які порушення екологічного законодавства;

 принцип попередження або запобігання – передбачає аналіз та прогнозування

екологічних ризиків, які ґрунтуються на результатах проведення державної екологічної

експертизи та здійснення державного екологічного моніторингу;

 принцип інтеграції екологічної складової в секторальні політики – екологічні цілі

секторальної політики мають знаходитись на тому ж рівні, що економічні та соціальні цілі;

 принцип "Забруднювач та користувач платять повну ціну“ – вимагає

стимулювання забруднювача скорочувати рівень негативного впливу на довкілля, повної

відповідальності користувача за стан наданих у користування природних ресурсів та

прямий чи опосередкований вплив його діяльності (бездіяльності) на стан довкілля;

 принцип міжсекторального партнерства та залучення до реалізації політики

широкого кола зацікавлених сторін – наголошує, що лише завдяки залученню всіх

секторів суспільства до вирішення спільних проблем можливо забезпечити реалізацію

успішної екологічної політики.
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КОНЦЕПЦІЯ

Стратегії національної екологічної 

політики України на період до 2020 року

Генеральні цілі:

 Захист здоров’я населення від техногенного та антропогенного навантажень.

 Удосконалення системи інтегрованого екологічного управління щодо

інтеграції екологічної складової до програм розвитку секторів економіки.

 Розвиток екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

 Екологічна безпека, усунення зростання навантаження на навколишнє

природне середовище у зв'язку з економічним зростанням.

 Регіоналізація екологічної політики.

 Припинення втрат ландшафтного та біотичного різноманіття, формування

екомережі, розвиток заповідної справи.

 Розвиток громадянського суспільства, підвищення громадської екологічної

свідомості
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Забезпечення сталого розвитку 

в Україні

Україна задекларувала своє бажання перейти на шлях сталого розвитку на

конференції в Ріо-де-Жанейро у 1992 р., підписавши Декларацію Ріо і

Програму дій «Порядок денний на 21 століття».

 На наступних конференціях «Ріо+5» та «Ріо+10» Україна підтвердила свої

прагнення йти шляхом сталого розвитку.

 В Україні у 1997 було створено Національну комісію сталого розвитку

України при Кабінеті Міністрів України (не виконала поставлених перед нею

завдань і була ліквідована урядом Януковича у вересні 2003 р.).

 З метою поліпшення формування державної політики у сфері сталого

розвитку Указом Президента України була створена Національна рада зі

сталого розвитку України як консультативно–дорадчий орган (травень

2003 – лютий 2007).

 Управління стратегії сталого розвитку функціонує в Апараті Ради

національної безпеки і оборони України
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Національна стратегія сталого розвитку

В Україні відсутні такі важливі стратегічні документи, як

Національна стратегія сталого розвитку та 

Національний план дій з охорони навколишнього середовища.

Але план дій «Україна–ЄС» містить підрозділ «Сприяння сталому розвитку», 

який передбачає:

 вжити подальших заходів щодо завершення створення 

адміністративних структур і процедур для забезпечення стратегічного 

планування сталого розвитку та узгодженості дій між відповідними 

задіяними сторонами; 

 завершити розробку та прийняти державну стратегію сталого розвитку, 

здійснити заходи для забезпечення її імплементації;  передбачити 

заходи реалізації довготермінової стратегії;

 вжити подальших заходів щодо включення питань захисту 

навколишнього середовища до політики у інших сферах, зокрема у 

галузі промисловості, енергетики, транспорту, регіонального розвитку та 

сільського господарства.
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Національні та загальнодержавні програми

 Національна програма 

екологічного оздоровлення 

басейну р. Дніпро та поліпшення 

якості питної води

 Загальнодержавна програма 

формування національної 

екологічної мережі України на 

2000 – 2015 рр. 

 Загальнодержавна програма 

охорони і відтворення довкілля 

Азовського та Чорного морів

 Загальнодержавна програма 

поводження з токсичними 

відходами

та ін. 
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Національна екологічна політика України: 

оцінка і стратегія розвитку
Документ, виданий в Києві в рамках 

проекту Програми розвитку ООН (UNDP)

та Глобального Екологічного Фонду 

(GEF) за сприяння Мін. природи.

 Мета роботи – здійснити комплексну 

стратегічну оцінку національного 

екологічного потенціалу, дати ключові 

рекомендації щодо його подальшого 

розвитку.

 Це має сприяти зміцненню потенціалу 

суспільної свідомості, компетентності всіх 

тих, хто ухвалює відповідальні рішення 

щодо життєдіяльності суспільства і 

сталого розвитку країни.
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Національна екологічна політика України:

оцінка і стратегія розвитку

 Реалізація програм практично призупинена через політичні

чинники, які не дали змогу сформувати цілісну національну систему

екологічного управління з ефективними методами залучення

інвестицій, еколого-економічного стимулювання, розподілу

відповідальності між державою, суспільством і бізнесом.

 Необхідність у такій системі підтверджується станом екосистемного

потенціалу України, який характеризується як антропогенно

виснажений в наслідок непомірного використання і споживацького

ставлення.

 Розбалансованість функцій використання природного капіталу та

його відтворення призвела до широкомасштабних деструктивних

процесів, які становлять реальну загрозу для здоров’я людини і

розвитку суспільства.
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Національна екологічна політика України:

оцінка і стратегія розвитку

 Сільськогосподарська освоєність земельного фонду станом на

початок 2005 р. досягла 72 % території країни, з яких на ріллю

припадає 56 %.

Для порівняння – у США розораність території становить 19%,

Франції і Німеччині – 38%,

Італії – 31%.

 Площа еродованих земель оцінюється в 49% загального фонду

сільськогосподарських угідь - понад 17 млн. га.

 Площа підтоплених земель становить 32% сільгоспугідь.

 Загальна площа земель, використаних для нагромадження відходів

(відвали, терикони, шлаконакопичувачі, різні смітники тощо),

становить понад 160 тис. га.

 На одну людину припадає 400 т відходів.

 Щорічно в країні утворюється 35 млн. м3 побутових відходів.
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Національна екологічна політика України:

оцінка і стратегія розвитку
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Породні відвали шахт Донецького регіону

Терикони
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ПАТ “Західенерго”. Бурштинська 

теплова електрична станція. 
Золовідвал № 2.

У с. Протопопівка Дергачівського району на 
земельній ділянці площею 65 га, поблизу 
птахофабрики були розміщені відходи -
курячий послід товщиною від 40 до 100 см.



Сміттєзвалище м. Надвірна.

Полігон ТПВ м. Калуш
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Наявність промислових токсичних відходів 2004



Викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел 

забруднення в регіонах України, 2004 рік.











Національна екологічна політика України:
оцінка і стратегія розвитку

Деградація довкілля

 Особливістю України є наявність значної кількості 

депресивних регіональних територій зі значною 

екологічною деградацією

 В Україні сформувалося стабільне тло хімічних 

мутагенних і канцерогенних забруднень 

атмосферного повітря, водойм, ґрунтів, що значно 

перевищує встановлені гігієнічні нормативи

 Значна частина населення України одержує питну 

воду з істотними відхиленнями від нормативів

Україна на шляху до 
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Основні національні проблеми майбутнього

Медико-демографічна криза

 За темпами вимирання людей Україна 

входить у першу десятку країн світу

 Надсмертність чоловіків: тривалість 

життя чоловіків на 10 років менша

ніж у жінок й перевищує біологічну 

розбіжність.

 Коефіцієнт фертильності (кількість дітей, 

що народжує жінка протягом життя) є 

меншим за одиницю (для відтворення 

населення необхідно 2.2 –2.4).

 Захворюваність дітей має стійку 

тенденцію до зростання.



Україна на шляху до 
сталого розвитку





Україна на шляху до 
сталого розвитку

Основні національні проблеми 

майбутнього

Стан енергетики

 Енерговитратність вітчизняної економіки в 

3-4 рази вища, ніж у країнах Європи і в 9 

разів вища, ніж у Японії

 Усього 0,7% енергії виробляється з 

використанням так званої зеленої 

енергетики

 Чим, як небезвідповідальним ставленням 

до власної країни та її громадян, які 

пережили Чорнобильську катастрофу, є 

план побудови…22 нових реакторів, з них –

11 (!) у нових для України місцях
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Національна екологічна політика 

України: оцінка і стратегія розвитку

Екологічні катастрофи

«Унікальним» є масштабне техногенне порушення природних

ландшафтів та екосистем, особливо радіаційне забруднення лісової і

лісостепової зон у наслідок Чорнобильської катастрофи планетарного

масштабу.

 У наслідок викиду радіоактивних матеріалів із зруйнованого 26

квітня 1986 р. четвертого блоку Чорнобильської АЕС забруднено

понад 53,5 тис. км2 території України.

 Переважна кількість радіоактивних речовин зосереджена на об’єкті

«Укриття». Це близько 200 т опроміненого і свіжого ядерного палива,

змішаного з іншими матеріалами в різноманітних формах.

 Об’єкт «Укриття» виконує свої захисні функції протягом п’ятнадцяти

років, проте його стабільність у подальшому не може бути

гарантована.
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Національна екологічна політика 

України: оцінка і стратегія 

розвитку

Паливно-енергетичний комплекс

 Ефективність уловлення твердих частинок у викидах ТЕС 

України становить 95 % (на електрофільтрах – до 99 %), що не 

відповідає сучасним світовим вимогам.

 У золовідвалах ТЕС накопичено понад 390 млн. тон золи та 

шлаків, а ступінь їх використання не перевищує 16%.

 Електроенергетика споживає близько 30% усієї свіжої води 

України, а з урахуванням оборотного водопостачання на неї 

припадає до 50% загального водокористування.

 Комплексна програма енергозбереження на період до 2010 р. 

може бути виконана лише на 30%, як свідчать перші результати 

її впровадження.
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Національний природоресурсний потенціал

Земельні ресурси України

При оптимальній структурі 

землекористування і високому рівні 

землеробства Україна в змозі 

прогодувати 300-320 млн. чол.
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Національний природоресурсний потенціал

Водні ресурси України

Україна належить до найменш 

забезпечених власними водними 

ресурсами європейських держав
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Карта-схема гідрографічної

мережі України



Україна на шляху до 
сталого розвиткуПідземні води питні і технічні



Україна на шляху до 
сталого розвитку

Природно-заповідний фонд

3а роки незалежності площа 

природно-заповідного фонду 

України зросла більш ніж удвічі.

Станом на листопад 2009 до 

його складу входило понад 

7200 територій та об'єктів 

загальною площею 2,8 млн га, 

що становить 4,% території 

держави.
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Національний природоресурсний потенціал

Надра

 Україна належить до 

провідних мінерально-

сировинних держав світу. 

 В її надрах відкрито близько 8 тис. 

родовищ понад 90 видів корисних 

копалин, виявлено близько 20 тис. 

рудопроявів з 200 видами 

мінеральних ресурсів.

 За запасами й видобутком 

залізних, марганцевих, 

титан-цирконієвих руд і 

багатьох видів неметалевої 

сировини Україна до 

недавна посідала провідне 

місце серед країн світу.
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Національний природоресурсний потенціал

Біологічне різноманіття України

Займаючи менше 6% площі 

Європи Україна володіє ≈ 35% 

її біорізноманіття, причиною 

чого є розташування України 

на перехресті багатьох 

природних зон, шляхів міграції 

представників рослинного і 

тваринного світу.
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Національний природоресурсний потенціал

Лісові ресурси України

Україна належить до малолісних і лісодефіцитних країн.

Лісистість України становить 15,6% і майже втроє менша за

лісистість Західної Європи (43,2%), а отже, не є оптимальною

(20-22%).



Україна на шляху до 
сталого розвиткуРослинність



Україна на шляху до 
сталого розвитку

Економічна спадщина та екологічні 

наслідки

Загальна площа України становила менш ніж 3% території 

колишнього Радянського Союзу, проте на ній було 

зосереджено чверть усього промислового потенціалу, а це 

означає, що на Україну припадало близько 25% 

забруднення природного середовища. 
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Економічна спадщина та екологічні 

наслідки
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Цілі розвитку тисячоліття

 Глобальні цілі розвитку тисячоліття були прийняті в 

українському контексті враховуючи особливості розвитку 

нашої країни.
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Україна

Цілі розвитку тисячоліття

Цілі розвитку тисячоліття для України
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1.1 До 2030 року ліквідувати крайню бідність для всіх людей в 

усьому світі (нині крайня бідність визначається як проживання 
на суму менш ніж 1,25 дол. США на день)

1.3 Упровадити на національному рівні належні системи і заходи соціального 

захисту для всіх, включаючи встановлення мінімальних рівнів, і до 2030 року 
досягти суттєвого охоплення бідних і уразливих верств населення

1.5 До 2030 року підвищити життєстійкість малозабезпечених і осіб, які 

перебувають в уразливому становищі, зменшити їх незахищеність і 

вразливість перед викликаними зміною клімату екстремальними явищами та 
іншими економічними, соціальними й екологічними потрясіннями і лихами
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2.1 До 2030 року покінчити з голодом і забезпечити всім, 

особливо малозабезпеченим і вразливим групам населення, 

включаючи немовлят, цілорічний доступ до безпечної, 
поживної та достатньої їжі……..

2.4 До 2030 року забезпечити створення стійких систем виробництва продуктів 

харчування й упровадити методи ведення сільського господарства, які 

дозволяють підвищити життєстійкість і продуктивність та збільшити обсяги 

виробництва, сприяють збереженню екосистем, зміцнюють здатність 

адаптуватися до зміни клімату, екстремальних погодних явищ, засух, повеней та 
інших лих і поступово покращують якість земель та ґрунтів…..
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3.1 До 2030 року знизити глобальний коефіцієнт 

материнської смертності до менш ніж 70 випадків на 100 000 
живонароджених……

3.6 До 2020 року у всьому світі вдвічі скоротити кількість смертей і травм 
унаслідок дорожньо-транспортних пригод…

3.9 До 2030 року істотно скоротити кількість випадків смерті та захворювання в 

результаті впливу небезпечних хімічних речовин, забруднення й отруєння 
повітря, води і ґрунтів…..

3.3 До 2030 року покласти край епідеміям СНІДу, туберкульозу, малярії та 

тропічних хвороб, яким не приділяється належної уваги, і забезпечити 

боротьбу з гепатитом, захворюваннями, що передаються через воду, та іншими 
інфекційними захворюваннями…
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4.1 До 2030 року забезпечити, щоб всі дівчатка і хлопчики 

завершували здобуття безкоштовної, рівноправної і якісної 

початкової та середньої освіти, що дозволяє домогтися 
затребуваних і ефективних результатів навчання….

4.4 До 2030 року істотно збільшити число молодих і дорослих людей, які 

володіють затребуваними навичками, у тому числі професійно-технічними 

навичками, для працевлаштування, отримання гідної роботи та занять 
підприємницькою діяльністю….

4.b До 2020 року значно збільшити в усьому світі кількість стипендій, які 

надаються країнам, що розвиваються, особливо найменш розвиненим країнам, 

малим острівним державам, що розвиваються, й африканським країнам, для 

здобуття вищої освіти, включаючи професійно-технічну освіту і навчання з 

питань інформаційно-комунікаційних технологій, технічні, інженерні та наукові 
програми, у розвинених країнах та інших країнах, що розвиваються
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5.1 Повсюдно ліквідувати всі форми дискримінації щодо всіх 
жінок і дівчаток…

5.3 Ліквідувати всі шкідливі види практики, такі як дитячі, ранні та 

примусові шлюби й операції, що калічать, на жіночих статевих 
органах…

5.a Провести реформи з метою надання жінкам рівних прав на економічні 

ресурси, а також доступу до володіння і розпорядження землею та іншими 

формами власності, фінансових послуг, успадкованого майна та природних 
ресурсів відповідно до національних законів…

5.b Активніше використовувати високоефективні технології, зокрема 

інформаційно-комунікаційні технології, для сприяння розширенню прав та 
можливостей жінок…
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Індекс людського 

розвитку 2014

Організація об'єднаних націй 

оприлюднила щорічний аналіз 

якості життя в країнах світу. 

Оцінка проводилась на підставі 

так званого індексу розвитку 

людського потенціалу

(Human Development Index),

що оцінює рівень грамотності, 

середню тривалість життя, 

рівень життя тощо.

Україна посіла 83 місце серед 

187 країн.
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ВІЛ-інфекції, СНІДу та туберкульозу
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ВІЛ-інфекції, СНІДу та туберкульозу

 Епідемія туберкульозу в Україні, за оцінкою ВООЗ, розпочалася

з 1995 року.

 Щогодини реєструється чотири нові випадки захворювання

на туберкульоз та один випадок смерті від цієї хвороби. 

 За 15 останніх років показник захворюваності на туберкульоз 

збільшився у 2,4 рази, а смертності – у 2,7 рази.
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Обмеження поширення

ВІЛ-інфекції, СНІДу та туберкульозу

 Звертає на себе увагу високий темп розвитку епідемії ВІЛ 

інфекції/СНІДу: з кожним роком збільшується кількість 

зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції.

 Так, якщо у 2005 році було зареєстровано близько14 тисяч випадків 

ВІЛ-інфекції (13786), то у 2006 році зареєстровано вже понад 16 

тисяч (16077) випадків, а кількість осіб, які перебувають під 

диспансерним наглядом з діагнозом ВІЛ інфекція на 01.01.2007 р. 

становить близько 72 тисяч осіб (71956).

 Офіційні дані епіднагляду містять інформацію лише про тих осіб, які 

пройшли тестування на антитіла до ВІЛ і перебувають під 

диспансерним наглядом.

 В Україні була розрахована оціночна кількість людей, які живуть з 

ВІЛ. На кінець 2005 року вона складала 377600 осіб.
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Обмеження поширення

ВІЛ-інфекції, СНІДу та туберкульозу

 більше 1% дорослого населення інфіковано ВІЛ 

інфекцією/СНІДом;

 постійно зростає кількість осіб з вперше встановленим діагнозом 

ВІЛ-інфекції на100 тис. населення;

 епідемія ВІЛ вийшла за межі групи споживачів ін’єкційних 

наркотиків

 зростає кількість осіб з вперше встановленим діагнозом 

туберкульозу;

 високим є рівень розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

туберкульозу серед соціально вразливих верств населення;

 недостатнім є рівень матеріально-технічного забезпечення 

центрів профілактики і боротьби із СНІД та лабораторій для 

здійснення діагностики ВІЛ.
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Забезпечення ґендерної рівності
Ґендерний баланс — це індикатор демократичності і дотримання 

основних громадянських свобод.

Він відображує процес утвердження в Україні соціальних, 

економічних та політичних стандартів. 

 Задля забезпечення реальної ґендерної рівності в Україні, визначено 

такі основні завдання:

 Забезпечити ґендерне співвідношення на рівні не менше 30 до 70

тієї чи іншої статі у представницьких органах влади та на вищих

щаблях виконавчої влади

 Скоротити на половину розрив у доходах жінок і чоловіків
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Забезпечення ґендерної рівності

Реалізація цілі
 Чисельність жінок – державних службовців становить 75,4%

загальної чисельності держслужбовців, чоловіків - 24,6% загальної

чисельності.

 Продовжує зростати кількість жінок, зарахованих до кадрового

резерву на керівні посади.

 У 2005 році на посади керівників місцевих державних адміністрацій

запропоновано 213 жінок, проти 184 у 2004 та 153 у 2003 році.

 У центральних органах виконавчої влади включено до кадрового

резерву 126 жінок, що становить16,3%.

 В Україні запроваджена ґендерно-правова експертиза проектів

нормативно-правових актів, яку здійснює Міністерство юстиції.

 Міністерством здійснюється гендерна експертиза чинних

нормативно-правових актів.

 Безробітних жінок в 2006 році зареєстровано в 1,5 разів більше за

чоловіків.
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Забезпечення ґендерної рівності
 Завдання 1: Забезпечити гендерне співвідношення на рівні не 

менше 30 до 70 тієї чи іншої статі у представницьких органах 

влади та на вищих щаблях виконавчої влади

 Завдання 2. Скоротити на половину розрив у доходах жінок і 

чоловіків
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Забезпечення ґендерної рівності
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Забезпечення ґендерної рівності

Проблеми в досягненні цілі

Хоча Україна ратифікувала ряд міжнародних угод 

стосовно запобіганню усіх форм дискримінації за 

статевою ознакою і більшість міжнародних експертів 

підтверджують, що Україна забезпечила достатню 

законодавчу базу, щоб гарантувати рівні можливості 

чоловіків і жінок, подвійний стандарт щодо забезпечення 

ґендерної рівності зберігається, і статевий розподіл при 

прийомі на роботу в Україні зростає.



Україна на шляху до 
сталого розвитку

Моніторинг ЦРТ

 Програма Розвитку ООН (ПРООН/UNDP) запровадила систему постійного 

моніторингу прогресу країн на шляху досягнення ЦРТ.

 ООН, компанії Google і Cisco розробили перший інтернет – сайт для 

відстеження процесів подолання бідності до 2015 року в рамках кампанії по

досягненню ЦРТ, затверджених Декларацією Тисячоліття.

 ЦРТ МОНІТОР відслідковує прогрес у досягненні Цілей в області розвитку за

відповідними критеріями практично у всіх країнах світу.

 ЦРТ МОНІТОР надає світу можливість бачити прогрес та наявність все ще 

існуючих проблем, привертаючи увагу світового співтовариства до глобальної

проблеми бідності.

 Цей механізм також надає політикам і фахівцям, що працюють у сфері 

розвитку, важливу інформацію для прийняття рішень.

 ЦРТ МОНІТОР дозволяє кожному переміститися в будь-який куток планети та 

побачити в трьох вимірах місця, де була проведена робота із просування ЦРТ.

 ЦРТ МОНІТОР надає можливість більш ніж 300 мільйонам користувачів Google

краще зрозуміти концепцію ЦРТ і діяльність, необхідну для їх досягнення.


