У 2015 році виникла безпрецедентна історична можливість зібрати країни і
громадян світу разом, щоб обговорити наявну ситуацію і стати на нові шляхи,
шляхи поліпшення життя людей в усьому світі.
У вересні 2015 року в Нью-Йорку 193 держави-члени Організації Об’єднаних
Націй одноголосно прийняли новий Порядок денний у сфері сталого розвитку
на період після 2015 року – сміливу глобальну програму з ліквідації бідності до
2030 року та забезпечення сталого майбутнього.

Нові цілі розроблені на заміну Цілям розвитку тисячоліття, які діяли протягом
останніх п’ятнадцяти років. Нові Цілі сталого розвитку (ЦСР), яких на сьогодні
дотримуються всі країни світу, встановлюють власні показники розвитку і
включають 17 цілей і 169 конкретних завдань. ЦСР стосуються найбільш важливих
економічних, соціальних, екологічних та управлінських проблем нашого часу.
Перелік ЦСР був офіційно затверджений на засіданнях Генеральної Асамблеї ООН
25 вересня 2015 року (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН А/70/1).
Президенти і прем’єр-міністри різних країн світу заявили про готовність «уберегти
планету від деградації, у тому числі за допомогою впровадження раціональних
моделей споживання і виробництва, раціонального використання її природних
ресурсів і вжиття невідкладних заходів у зв’язку зі зміною клімату». Лідери заявили
про готовність сприяти побудові миролюбного, справедливого і суспільства, в якому
не існує соціальних бар’єрів і немає місця страху і насильства.
«Справжнім тестом відданості Порядку денному-2030 стане його виконання. Нам
потрібні дії з боку всіх та всюди. Наш орієнтир – сімнадцять Цілей сталого розвитку.
Вони є переліком обов’язкових справ для людей та планети, планом досягнення
успіху», – зазначив у своєму виступі Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
Нові цілі і завдання мають комплексний характер і забезпечують збалансованість
всіх трьох компонентів сталого розвитку: економічного, соціального та
екологічного.

Цілі в галузі сталого розвитку:
Ціль 1: Покінчити з бідністю в усіх її формах в усьому світі.
Ціль 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку і поліпшення
харчування і сприяти сталому розвитку сільського господарства.
Ціль 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти добробуту для всіх в будьякому віці.
Ціль 4: Забезпечити всеохоплюючу і справедливу якісну освіту і заохочувати
можливості навчання протягом усього життя для всіх.
Ціль 5: Домогтися гендерної рівності та розширити права і можливості всіх жінок і
дівчаток.
Ціль 6: Забезпечити наявність і раціональне використання водних ресурсів та
санітарії для всіх.
Ціль 7: Забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного, стійкого і сучасного
енергопостачання.
Ціль 8: Сприяти неухильному, всеохоплюючому та сталому економічному
зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.
Ціль 9: Створити гнучку інфраструктуру,
індустріалізації і заохочувати інновації.
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Ціль 10: Зменшити нерівність всередині країн і між ними.
Ціль 11: Зробити міста і населені пункти відкритими, безпечними, життєздатними і
стійкими.
Ціль 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва.
Ціль 13: Вжити термінових заходів з боротьби зі зміною клімату та її наслідками.
Ціль 14: Зберігати і раціонально використовувати океани, моря і морські ресурси в
інтересах сталого розвитку.
Ціль 15: Зберігати і відновлювати екосистеми суші і сприяти їх раціональному
використанню, раціонально розпоряджатися лісами, боротися з опустелюванням,
зупинити і повернути назад процес деградації земель і зупинити процес втрати
біорізноманіття.
Ціль 16: Сприяти створенню мирних і вільних від соціальних бар’єрів суспільств в
інтересах сталого розвитку, забезпечувати доступ до правосуддя для всіх і
створювати ефективні, підзвітні і засновані на широкій участі установи на всіх
рівнях.
Ціль 17: Зміцнювати засоби досягнення сталого розвитку та активізувати роботу
механізмів Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Моніторинг і аналіз 17 ЦСР і 169 завдань нового порядку денного буде
здійснюватися за допомогою сукупності глобальних показників. Глобальна система
показників, що має бути розроблена Міжвідомчою та експертною групою з
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показників ЦСР, буде погоджена Статистичною комісією ООН до березня
2016 року. Уряди також розроблять власні національні показники, які допоможуть
відстежувати хід виконання цілей та завдань.
Процес перевірки та перегляду проводитиметься щорічно Політичним форумом
високого рівня зі сталого розвитку на основі звіту про хід досягнення ЦСР, який
готуватиме Генеральний секретар ООН.
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