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Вступ

Після низки консультацій, що проводилися протягом 2010 року, система ООН і Уряд України
домовилися підписати Рамкову програму партнерства Уряду України – ООН (РП) на 2012-2016
роки. Установи, фонди та програми системи ООН визначили основні пріоритети, які узгоджені
з Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр., національними Цілями розвитку
тисячоліття (ЦРТ) та іншими національними політичними й стратегічними документами, та
склали спільну основу партнерства Уряду України та ООН. Урядом України та системою ООН
було досягнуто домовленості щодо співпраці у чотирьох взаємопов’язаних тематичних сферах:
(і) стале економічне зростання і подолання бідності; (іі) соціальний розвиток; (ііі) врядування;
(iv) навколишнє середовище і зміна клімату.
Україна – держава з середнім рівнем доходів, що досягла значного прогресу в реформуванні
економічної та соціальної системи, а також у досягненні національних показників ЦРТ.
Організація Об’єднаних Націй, через реалізацію РП, підтримуватиме Україну в реалізації
Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.
Потенціал України включає високоосвічену робочу силу, якісну систему освіти, багаті природні
ресурси, унікальне географічне розташування й досить розвинену промислову базу. Україна
працювала у напрямі перетворення власних ресурсів та потенціалу у конкурентні переваги
різних сфер національної економіки. Проте, за даними огляду Всесвітнього економічного
форуму за 2009 рік Україна відстає від решти країн із перехідною економікою в трьох
конкретних сферах: інституційній спроможності, макроекономічній стабільності, ефективності
ринку. За даними Звіту з людського розвитку Програми розвитку ООН за 2010 рік Україна
посідає 69 місце серед 169 країн за індексом людського розвитку. Попри негативний вплив
наслідків світової економічної та фінансової кризи Україна покращила свій рейтинг за трьома
складовими конкурентоспроможності: за ефективністю ринку праці, що за рейтингом та
балом відповідає середньому показнику країн Європейського Союзу-15 (49 місце в світі, бал
України та Європейського Союзу – 4,6), за розміром ринку, а також за складовою
«інфраструктура» (відповідно до даних Всесвітнього економічного форуму, а саме «Звіту про
конкурентоспроможність України у 2010 році», підготовленого Фондом Ефективного
Управління у співпраці зі Всесвітнім економічним форумом). Відповідно до вищезгаданого
Звіту за Індексом глобальної конкурентоспроможності Україна має низку сильних
конкурентоспроможних переваг, у тому числі у таких складових, як «Охорона здоров’я та
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початкова освіта», «Вища освіта та професійна підготовка» та «Інновації», зокрема щодо
темпів освоєння інновацій та наявності наукових та інженерних кадрів.
Приватний сектор, який є головним рушієм позитивних економічних результатів України,
стимулював розвиток у процесі становлення ринкової економіки в державі. У середньому
Україна залучає 10 млрд. дол. США іноземних інвестицій на рік і упродовж багатьох років
орієнтується на залучення іноземних інвестицій як невід’ємну складову своєї
зовнішньополітичної стратегії.
Україна з 2008 року є членом Світової організації торгівлі. Вона також веде переговори щодо
укладення розширеної угоди про вільну торгівлю (УВТ) з Європейським Союзом і прагне
тіснішої економічної інтеграції з сусідніми державами, з якими УВТ діють із початку 1990-х
років, але досі не реалізуються повною мірою.
Сільськогосподарська галузь України є однією з основних бюджетоутворюючих галузей
національної економіки. Протягом останніх кількох років в Україні здійснювалась робота для
покращення стану навколишнього середовища. Проблемою для України є взаємозалежність
між продуктивністю сільського господарства, зміною клімату (посухами й повенями) та станом
навколишнього середовища (ерозією ґрунтів та якістю води).
Спільні ресурси, які установи, фонди та програми ООН можуть надати Україні для досягнення
цілей її економічного й соціального розвитку, обмежені порівняно з кредитними ресурсами
міжнародних фінансових установ чи інших двосторонніх і багатосторонніх донорських
програм. Це відображено в РП – Програмі, яка націлена на досягнення конкретних результатів
партнерства Уряду України – ООН, спрямованого на пріоритетні напрями розвитку,
визначених Урядом України. Однак зовнішню допомогу з боку системи ООН Уряд України
вважає корисною для подальшого економічного розвитку країни та її соціальної й політичної
стабільності.
У 2000 році Україна підписала Декларацію тисячоліття, а у 2003 році з урахуванням специфіки
національного розвитку адаптувала Цілі розвитку тисячоліття. У 2009 році Міністерство
економіки України ініціювало перегляд національних ЦРТ відповідно до поточних подій та
прогнозованих тенденцій у посткризовому періоді, а у 2010 році видало Національну доповідь
«Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2010». Система ООН продовжить підтримувати Уряд
України в його зусиллях щодо досягнення Цілей розвитку тисячоліття.
Україна є стороною всіх основних конвенцій ООН та більшості інших багатосторонніх
документів у сфері прав людини, і міжнародне право у цій сфері є невід’ємною частиною її
законодавства. Україна регулярно звітує конвенційним органам ООН про забезпечення прав
людини та оголосила відкрите запрошення спеціальним процедурам Ради ООН з прав людини
до здійснення візитів в країну. Україна успішно пройшла процедуру Універсального
періодичного огляду Ради ООН прав людини у 2008 році. Кожен наступний Уряд України
вважає виконання її міжнародних зобов’язань і дотримання міжнародного права своїм
найголовнішим пріоритетом.
Для соціально-економічного розвитку України потрібні взаємодія та партнерство між Урядом
України та громадянським суспільством. Організації громадянського суспільства відіграють
важливу роль у суспільному прогресі, тому ООН у партнерстві з громадянським суспільством
працюватиме задля подальшого розвитку країни.
Метою кожного з пріоритетів дій, визначених в РП, є забезпечення безпосереднього внеску в
реалізацію прав людини, соціально-економічний розвиток, підтримання активної та широкої
участі громадянського суспільства і досягнення Цілей розвитку тисячоліття. Принципи
універсальності та невід’ємності, неподільності, взаємозалежності та взаємопов’язаності,
недискримінації та рівності, участі та входження, підзвітності та верховенства права є
основоположними для кожної з майбутніх сфер співпраці, визначених Україною та системою
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ООН у цій РП. Уряд України відіграє вагому роль у сфері надання підтримки іншим країнам у
запобіганні конфліктам і відновленні. ООН, у свою чергу, сприятиме Уряду України у процесі
розроблення стратегії запобігання конфліктам, пом’якшення конфліктів і реагування на них.
Ураховуючи велику кількість проблем, що постають на шляху розвитку країни, необхідним є
співпраця Уряду і системи ООН в Україні щодо стратегічного планування підтримки з боку
системи ООН та забезпечення ефективного використання ресурсів для максимального впливу.
Поточна діяльність ООН в Україні значною мірою орієнтована на розвиток потенціалу,
створення нормативно-законодавчої бази та розроблення стратегічних документів. Окрім
цього, ООН має можливість ініціювати і вести конструктивний діалог у зазначених
пріоритетних сферах, а також працювати у напрямі досягнення реальних цілей – прозорого
врядування, сталого розвитку і соціальної інтеграції, регіональної стабільності та співпраці.
Таким чином, РП, що є колективною, узгодженою та комплексною відповіддю ООН на
національні пріоритети розвитку на період 2012-2016 рр., уособлює спільне зобов’язання
щодо виконання міжнародних зобов’язань України, рішень міжнародних конференцій,
конвенцій та документів з питань прав людини та слугуватиме загальною основою
стратегічного планування партнерства між Урядом України та ООН на рівні країни.
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Преамбула
Рамкова програма партнерства Уряду України – ООН на 2012-2016 роки
Система Організації Об’єднаних Націй в Україні підтримує здійснювані на
національному рівні зусилля, керовані Урядом України.
Ця Рамкова програма є результатом консультацій з Групою установ системи ООН в
Україні, Урядом України, громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами.
Вона становить собою загальну основу стратегічного планування діяльності ООН у сфері
розвитку й надання допомоги Україні та є спільним зобов’язанням щодо підтримування
процесу реформ, досягнення міжнародних стандартів, європейської інтеграції, Цілей розвитку
тисячоліття, виконання Україною умов міжнародних конвенцій, протоколів і норм та
документів у галузі прав людини, головною метою чого є покращення умов життя і добробуту
народу України, особливо найбільш уразливих його верств.
Підписуючи цю Рамкову програму, сторони-учасниці схвалюють її та наголошують на
своїй спільній відданості справі досягнення поставлених у ній цілей.

Вчинено у м. Київ 24 березня 2011 року у двох примірниках, кожний українською і
англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

Андрій Клюєв

Олів’є Адам

Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі

Координатор системи ООН в Україні
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Підписуючи цю Рамкову програму, сторони-учасниці схвалюють її та наголошують на
своїй спільній відданості справі досягнення поставлених у ній цілей.
___________________________
Ютта Краузе
Заступник Регіонального Представника
Продовольчої та сільськогосподарської
організації ООН (FAO)

___________________________
Манасе Пітер Салєма
Директор з технічного співробітництва в
Європі Міжнародного Агентства з Атомної
Енергії (IAEA)

___________________________
Олена Волошина
Голова Представництва Міжнародної
фінансової корпорації (IFC)

___________________________
Василь Костриця
Національний Координатор Міжнародної
організації праці (ILO)

___________________________
Макс Альєр
Представник Міжнародного
валютного фонду (IMF)

___________________________
Манфред Профазі
Голова Представництва Міжнародної
організації з міграції (IOM)

___________________________
Анна Шакарішвілі
Координатор Об’єднаної програми ООН
з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS)

___________________________
Мануела Тортора
Голова Відділу технічного співробітництва
Конференції ООН з торгівлі
та розвитку (UNCTAD)

___________________________
Рікарда Рігер
Директор Програми Розвитку ООН (UNDP)

___________________________
Заміра Ешмамбетова
Голова Відділу технічного співробітництва
Європейської економічної
комісії ООН (UNECE)

___________________________
Крістоф Був’є
Регіональний директор Програми ООН з
навколишнього середовища (UNEP)

___________________________
Енгельберт Руосс
Директор Регіонального бюро Організації ООН
з питань освіти, науки та культури (UNESCO)

___________________________
Нузхат Ехсан
Директор Фонду
народонаселення ООН (UNFPA)

___________________________
Юкіе Мокуо
Голова Представництва
Дитячого фонду ООН (UNICEF)

___________________________
Акмель Проспер Акпа
Директор Відділу допомоги країнам Підрозділу
розробки програм та технічного співробітництва
Організації ООН з промислового розвитку (UNIDO)

___________________________
Ольдріх Андрисек
Регіональний представник Управління
Верховного комісара ООН у справах біженців
у Білорусі, Молдові та Україні (UNHCR)

___________________________
Мірзахід Султанов
Регіональний радник Управління ООН з наркотиків
та злочинності у Молдові та Україні (UNODC)

___________________________
Даміра Сартбаева
Регіональний Директор
ООН – Жінки (UN Women)

___________________________
Мартін Райзер
Регіональний директор Світового Банку (WB)
у Білорусі, Молдові та Україні

___________________________
Ігор Поканевич
Керівник Бюро Всесвітньої організації охорони
здоров’я в Україні (WHO)
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Розділ 1. Процес розроблення Рамкової Програми
Рамкова Програма є основою стратегічного планування діяльності ООН у сфері розвитку й
надання допомоги Україні на рівні держави на період 2012-2016 рр. Вона становить собою
колективну, узгоджену та комплексну відповідь ООН на національні пріоритети, визначені в
основних національних документах. Термін дії РП збігається з останнім п’ятирічним періодом
ЦРТ, і визначені пріоритети РП відображають прагнення, закладені у Декларації тисячоліття й
Цілях розвитку тисячоліття. На основі РП система ООН надаватиме Урядові України цільову
доопомогу в його зусиллях щодо досягнення національних показників ЦРТ України у
встановлені строки.
Україна перебуває у стані швидких змін в економічній, політичній та соціальній сферах.
Розроблення РП надає стратегічну можливість для тіснішої співпраці між ООН, Урядом
України, громадянським суспільством та іншими партнерами. РП є результатом динамічного
процесу встановлення пріоритетів на основі співучасті країни, всеохоплюючого підходу та
консультацій із зацікавленими сторонами. Організації громадянського суспільства виконували
подвійну роль протягом усього процесу розроблення РП – як зацікавлені сторони і як
одержувачі допомоги розвитку, яку надає ООН, а багато з них – як головні партнери з
імплементації.
На основі аналізу ситуації в країні та діалогу з Урядом країни, система ООН визначила чотири
потенційні сфери співпраці на період 2012-2016 рр. В інтересах забезпечення й досягнення
максимальної узгодженості, ефективності та дієвості допомоги, ООН і Уряд України провели
роботу по зіставленню проблем національного розвитку з конкурентними перевагами ООН,
після чого на семінарі з визначення пріоритетів РП, який відбувся 27-28 травня 2010 року, ООН
і Уряд України обговорили та попередньо узгодили потенційні сфери партнерства, які
включали:





стале економічне зростання і подолання бідності;
соціальний розвиток;
врядування;
охорону навколишнього середовища і зміну клімату.

Уряд України, сформований у лютому 2010 року, активно взявся до розробки та прийняття
пакету планів, стратегій та політичних заходів у сфері розвитку, на реалізацію яких буде
спрямовано допомогу і розробку програм ООН. Вони включають вищезгадану Програму
економічних реформ на 2010-2014 роки, проект Національної стратегії подолання бідності на
2010-2015 роки, проект Концепції сталого розвитку України, Державну програму економічного
та соціального розвитку на 2010 рік, Стратегію екологічної політики на період до 2020 року
тощо. «Стратегічні напрями та завдання щодо залучення міжнародної технічної допомоги і
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009—2012 роки»,
затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 1156-р,
також слугують платформою для подальшого узгодження і координації міжнародної
допомоги.
Система ООН застосувала у процесі розроблення РП підхід, що базується на широкій участі та
залученні. Налагоджено й підтримується співпраця з координатором РП від Української
Сторони – Першим заступником Міністра економіки – який координує та забезпечує
залучення всіх галузевих міністерств та інших урядових суб’єктів на всіх етапах процесу
розроблення програм допомоги країні. Донорська спільнота поінформована щодо
розроблення РП з метою подальшого залучення донорів до планування програм ООН.
Організаціям громадянського суспільства було запропоновано приєднатися та зробити свій
внесок у розроблення матриці результатів РП і брати участь у діяльності робочих груп,
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створених по кожній із чотирьох сфер допомоги ООН, визначених на семінарі з визначення
пріоритетів РП.
У даному документі детально наведено як система ООН в Україні діятиме у співпраці з
широким колом партнерів: урядовими установами – на національному, регіональному та
муніципальному рівнях, а також із приватним сектором, громадянським суспільством,
місцевими громадами, іншими національними та міжнародними суб’єктами у сфері розвитку.
РП ілюструє, яким чином ООН може працювати та робити свій внесок відповідно до своїх
конкурентних переваг в Україні. Серед них: консолідуюча сила для мобілізації та забезпечення
взаємодії з широким колом національних і міжнародних партнерів; підтримка у розвитку
потенціалу центральних і місцевих органів влади та громадянського суспільства; об’єктивний
моніторинг і оцінка національної політики розвитку; неупереджені рекомендації з розробки
програмних документів на основі міжнародного досвіду, чинних стандартів, технічної
компетентності та передової практики.
РП забезпечує прозорість та чіткість процесу надання допомоги шляхом визначення установ
системи ООН, які роблять внесок у цей процес, а також партнерів, яких слід залучити для
оптимізації впливу. Було також розроблено систему і план моніторингу та оцінки РП. Офіс
Координатора системи ООН відіграватиме координуючу роль у контролі за впровадженням
РП, метою якого буде забезпечення сталих результатів.
РП вважається документом, що передбачає внесення змін і слугуватиме інструментом
політичного діалогу. Вона сприяє побудові партнерства і є гнучкою та такою, що реагує на
еволюційні зміни в соціальній, економічній і політичній сферах в Україні. Спільний моніторинг
реалізації та перегляд РП здійснюватимуться у координації з Урядом України на щорічній
основі. Окремі установи системи ООН формуватимуть національні програмні документи та
щорічні плани роботи на 2012-2016 роки, підтримуючи та посилюючи РП задля досягнення її
максимального впливу.
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Розділ 2. Результати Рамкової програми
ООН зосередить свою діяльність на наданні Урядові України експертних послуг щодо
створення сприятливого середовища для втілення реформ (політики, законів,
нормотворчості), організаційної підтримки (систем, процедур, інституційної основи), а також
підтримки на індивідуальному рівні (навичок, досвіду, знань, доступу до інформації).
Завдяки спектру своєї діяльності ООН має широкий досвід у вирішенні головних проблем
урядування, соціальної політики та сталого розвитку.
Документ РП розроблено на основі підходу, що базується на правах людини, забезпечує
розширення можливостей Уряду та громадянського суспільства щодо реалізації програм у
сфері прав людини, сприяє соціально-економічному розвитку України. Спільне зобов’язання
Уряду України та системи ООН полягає в орієнтації на зміцнення систем та організаційного
потенціалу на всіх рівнях, а також на розвиток потенціалу окремих осіб щодо розроблення та
реалізації науково обґрунтованих політичних інструментів і надання належних якісних
державних послуг. Крім того, буде посилено потенціал громадянського суспільства щодо його
активної участі у розробленні та реалізації політики, прийнятті рішень і моніторингу.
Матриці результатів РП містять індикатори виміру прогресу досягнення запланованих
результатів у кожній сфері допомоги ООН, вихідні дані, засоби перевірки, а також ресурси,
необхідні для реалізації РП, та будуть використовуватись системою ООН та Урядом України
для розробки нових проектів співпраці.

Сфера партнерства 1. Стале економічне зростання і подолання бідності
Ціль розвитку тисячоліття: подолання бідності та розвиток глобального партнерства задля
розвитку
Пріоритети національного розвитку: створення базових передумов економічного зростання
через утримання низького рівня інфляції, стабілізацію державних фінансів і створення стійкої
фінансової системи. Формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом
зменшення втручання держави в економіку, зниження адміністративних бар’єрів для його
розвитку, модернізації податкової системи й поглиблення міжнародної економічної
інтеграції України (Програма економічних реформ на 2010-2014 роки).
Індикативні ресурси: IFC $5,000,000; FAO: $750,000; UN-CEB Inter-Agency Custer on Trade and
Productive Capacity: ILO $450,000; UNCTAD $850,000; UNDP $5,000,000; UNECE $200,000;
UNEP $100,000; UNESCO $100,000
Результат 1 – Створені нові економічні можливості, зокрема у секторі малого й
середнього бізнесу, в результаті певних покращень у бізнесовому та інвестиційному
середовищі, подальшого підвищення кваліфікації, покращення реінтеграції мігрантів та
кращого використання наукового та інноваційного потенціалу України
Порівняльна перевага ООН: глобальний мандат окремих установ системи ООН стосується
таких сфер, як торгівля, розвиток приватного сектора, економічний розвиток, науковий та
інноваційний розвиток і управління міграцією.
ООН надає дорадчі послуги та експертизу з питань зміцнення інституційної та нормативноправової бази в України з 1992 року; проте у період 2012-2016 рр. акцент у допомозі ООН буде
робитися на створенні нових економічних можливостей. ООН працюватиме у партнерстві з
Урядом України над покращенням бізнесового середовища, сприянням зростанню малих і
середніх підприємств, заохоченням процесів економічної інтеграції, впровадженням
торговельної політики в інтересах бідних верств населення і заходів щодо сприяння торгівлі.
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ООН надаватиме підтримку для розбудови національноого потенціалу та зміцнення систем,
які можуть створити сприятливе середовище для залучення й підтримання прямих іноземних
інвестицій та заохочення інвестування грошових переказів.
ООН допомагатиме Україні ефективно розвивати та використовувати її науковий та
інноваційний потенціал і забезпечити, щоб кваліфікація, знання і ресурси мігрантів, які
повертаються, були якомога більше залучені до процесу соціально-економічного розвитку
України. Допомога буде надаватись вищим навчальним закладам у створенні систем
управління знаннями та у доступі до глобальної спільноти вчених та науковців.
Міжнародні фінансові установи, будучи частиною системи ООН, передбачають програми
кредитування основних сфер діяльності Уряду. Ці базові програми будуть включати захист
банківського сектора, зміцнення управління державними фінансами, забезпечення
енергетичної безпеки, підвищення енергоефективності та вдосконалення інфраструктури.
Проте РП більш вузько відображає діяльність щодо технічної допомоги Групи Світового банку,
враховуючи різний характер і обсяг діяльності міжнародних фінансових установ щодо
кредитування та бюджетної підтримки.
ООН підтримуватиме Уряд України у проведенні реформи технічного регулювання, оптимізації
регуляторних процедур, що стосуються безпеки харчових продуктів та агробізнесу,
міжнародної торгівлі та енергоефективних технологій.
Результат 2 – Соціально-економічний розвиток села з метою подолання бідності в
сільській місцевості
Порівняльна перевага ООН: ООН має досвід та мандат у сфері подолання бідності, що дає їй
змогу ділитися з Україною знаннями, міжнародним досвідом і успішною практикою. Мандат
кількох установ системи ООН безпосередньо стосується сільського господарства, сталого
розвитку і зміни клімату. Це дає Урядові України унікальну можливість залучати глобальний
досвід для створення нових робочих місць у сільській місцевості та сільському господарстві.
Як зазначено в Програмі економічних реформ, за природно-ресурсним та “аграрним
потенціалом” Україна посідає провідне місце у світі. Однак цей потенціал використовується
вкрай неефективно. “Низька конкурентоспроможність товарів та їх невідповідність
міжнародним стандартам якості та безпеки”, “низька економічна ефективність
сільськогосподарського виробництва та використання застарілих технологій”, а також низький
рівень інвестицій стримують створення гідних робочих місць та отримання доходів у сільській
місцевості. Система ООН підтримуватиме Уряд України у досягненні цього результату в усіх
аспектах, що стосуються діалогу України з сусідніми країнами щодо вільної торгівлі, та
надаватиме технічну допомогу із санітарних і фітосанітарних питань. ООН також працюватиме
в напрямі сприяння лібералізації торгівлі землею, створення ринку земель
сільськогосподарського призначення, ефективного й раціонального використання землі.
ООН працюватиме у партнерстві з Урядом України у напрямі подолання бідності,
забезпечення економічного розвитку, розширення можливостей зайнятості населення.
Можливості отримання чоловіками та жінками роботи в умовах свободи, рівності, безпечності
та гідності є невід’ємним чинником викорінення бідності, покращення економічного й
соціального добробуту всього населення, досягнення сталого економічного зростання і
сталого розвитку. Уряд, роботодавці, профспілки та громадянське суспільство відіграють роль
у сприянні гідній праці та її забезпеченні, і система ООН в Україні підтримуватиме їх у цих
зусиллях.
Україна отримає користь від запровадження Інформаційної системи сільськогосподарської
звітності (FADN) – єдиної системи, яку ООН допоможе Урядові України інтегрувати з метою
збирання, оброблення та використання інформації щодо сільськогосподарських виробників.
4

Рамкова програма партнерства Уряду України – ООН на 2012-2016 роки
Сфера партнерства 2. Соціальний розвиток
Ціль розвитку тисячоліття: забезпечення якісної освіти впродовж життя; зменшення дитячої
смертності; поліпшення здоров'я матерів; обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу і започаткування тенденції щодо скорочення їх масштабів
Пріоритети національного розвитку: збереження й розвиток людського й соціального
капіталу шляхом підвищення ефективності й стабільності соціального захисту, поліпшення
якості й доступності освіти й медичного обслуговування (Програма економічних реформ на
2010-2014 роки).
Індикативні ресурси: ILO $2,000,000; IOM $2,000,000; UNAIDS $3,500,000; UNFPA $3,200,000;
UNICEF $9,000,000; UNIFEM $1,100,000;UNODC $1,000,000; UNDP $18,000,000; UNESCO
$100,000; UNHCR $15,000,000; WHO $9,000,000; UNECE $100,000;
Результат 1 – Покращено доступ до якісних медичних, освітніх і соціальних послуг та
користування ними
Порівняльна перевага ООН: медичні, освітні та соціальні послуги – це тематичні сфери, в яких
ООН установлює стандарти та є джерелом технічної експертизи, політики та стандартів
міжнародного права. Установи, програми та фонди ООН спільно сформували в Україні
унікальну платформу для розробки політики та розвитку потенціалу, і завдяки такій
узгодженій підтримці Уряд України та інші національні партнери можуть і будуть
користуватися джерелом знань і досвіду.
Згідно з Програмою економічних реформ, нерівний доступ до якісних медичних, освітніх і
соціальних послуг вважається основною проблемою, яка охоплює диспропорції у доступі до
таких послуг міських і сільських мешканців і вкрай обмежений доступ до медичного
обслуговування бідних і соціально вразливих верств населення. Система ООН, її установи,
програми та фонди, у партнерстві з громадянським суспільством, надаватимуть рекомендації,
консультації та підтримку Урядові України в його зусиллях покращити доступ до якісних
медичних, освітніх і соціальних послуг. При цьому ООН зосередиться на кількох аспектах, що
стосуються доступу до медичних, освітніх і соціальних послуг найбільш знедолених дітей,
молоді, схильної до ризикованої поведінки, біженців, осіб без громадянства, мігрантів,
мобільних груп населення, жертв торгівлі людьми, насильства, жорстокого поводження,
експлуатації та нехтування, людей похилого віку, безробітних, осіб з обмеженими
можливостями, людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом, уражені ним або піддані ризику інфікування,
людей, хворих на туберкульоз. Це забезпечуватиметься шляхом надання технічної допомоги
та формування дієвої політики, сприятливого законодавства, норм і стандартів надання
послуг, а також розвитку потенціалу установ, що надають послуги.
Україна є країною походження осіб, що стають жертвами торгівлі людьми. На сьогодні, однак,
підтримка жертв торгівлі людьми надається міжнародними донорами і впроваджується
міжнародними та неурядовими організаціями; доступ жертв торгівлі людьми як «осіб у
складних життєвих обставинах» до державних соціальних послуг дуже обмежений. Система
ООН надаватиме допомогу Урядові в розробленні політики та практики захисту жертв торгівлі
людьми, яка забезпечує стабільну допомогу цій групі осіб.
В Україні велика кількість дітей (84 тис.) перебуває у різних типах інтернатних установ, що
негативно впливає на фізичний та розумовий розвиток дитини і високий рівень соціальної
маргіналізації та ізоляції. ООН підтримуватиме Уряд у реформуванні системи догляду за
дітьми та запобіганні розміщенню дітей в інтернатні установи шляхом надання комплексних
послуг громадам, а також внесення змін до існуючих бюджетних механізмів з метою
підтримки цих змін.
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Хоча біженці, шукачі притулку, мігранти та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, мають право на початкову і середню освіту, медичні та соціальні послуги, їх доступ до
таких послуг обмежений. ООН підтримуватиме Уряд України у впровадженні ряду стратегій та
програм інтеграції, спрямованих на покращення доступу до послуг усіх осіб, що знаходяться
під юрисдикцією України, незалежно від їх правового статусу.
В Україні триває найбільш тяжка епідемія ВІЛ-інфекції в Європі: поширеність ВІЛ-інфекції серед
дорослих становить, за оцінками, 1,34%, а орієнтовна кількість людей, які живуть із ВІЛ, - 360
тис. Поряд із зростанням епідемії ВІЛ-інфекції в Україні має місце значне споживання
наркотиків (більше 1% населення споживає ін’єкційні наркотики). Більш того, велика епідемія
туберкульозу із понад 30 тис. нових випадків захворювання, що реєструються щороку,
вимагає значного збільшення обсягів фінансових, людських і технічних ресурсів Урядом
України. Групи найвищого ризику, зокрема підлітки з таких груп, та люди, які живуть із ВІЛ,
мають обмежений доступ до профілактики та лікування ВІЛ-інфекції, догляду та підтримки,
що, у свою чергу, підвищує їхню вразливість і ризик заразитися та померти від ВІЛ/СНІДу.
Наразі тільки 32% споживачів ін’єкційних наркотиків, 63% чоловіків, що займаються сексом з
чоловіками, 59% осіб що займаються проституцією а 15% ув’язнених мають доступ до послуг із
профілактики ВІЛ-інфекції, зокрема до тестування на ВІЛ. В Україні задовольняється лише 48%
потреб в антиретровірусній терапії ВІЛ/СНІДу, шестеро з десяти померлих від СНІДу не мали
доступу до АРТ, і тільки один із 10 СІН, яким потрібна антиретровірусна терапія ВІЛ/СНІДу,
наразі отримує її. Розширення масштабів опіоїдної замісної терапії йде повільно, і наразі
опіоїдна замісна терапія надається тільки дев’яти відсоткам опіоїд-залежних споживачів
наркотиків. Лише 40% молодих людей мають належні знання про ВІЛ/СНІД та його
профілактику.
Уряд України у партнерстві з системою ООН і громадянським суспільством надають
пріоритетного значення профілактиці та лікуванню ВІЛ/СНІДу, проте відсутність достатнього
державного фінансування і людських ресурсів на підтримку різних програм є проблемою, яку
необхідно розв’язати в наступні роки.
ООН надаватиме політичні та технічні рекомендації, консультації та ресурси для збільшення
потенціалу Уряду України та громадянського суспільства щодо створення, реалізації та
забезпечення сталості програм, корисних для груп найбільшого ризику і людей, які живуть із
ВІЛ/СНІДом та вражені ним, а також щодо запобігання поширенню епідемії серед населення
країни в цілому. Крім того, ООН надаватиме підтримку Урядові України та іншим партнерам у
мобілізації додаткових зовнішніх ресурсів для розширення масштабів національної відповіді
проти СНІДу з метою забезпечення загального доступу, зокрема, шляхом підтримки
розроблення пропозицій на гранти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом і малярією, формування і реалізації цих грантів, а також покращення доступу
тих, хто потребує лікування, до якісних і недорогих антиретровірусних препаратів.
Що стосується сфери охорони здоров'я, система ООН допомагатиме Урядові України в
досягненні низки ЦРТ, що стосуються охорони здоров'я, шляхом зміцнення системи охорони
здоров'я. Пріоритетом на 2012-2016 роки буде підвищення якості медичних послуг, зокрема
послуг у сфері репродуктивного здоров'я, особливо у сільських районах із недостатнім рівнем
забезпеченості відповідними послугами.
Уряд України сприяє покращенню здоров’я матерів, надаючи цій сфері великого значення.
Забезпечення вагітних жінок до пологовим медичним доглядом становить 98,5%,
кваліфікована допомога при народженні дитини забезпечується більш ніж у 99% випадків, а
частка ускладнених пологів зменшилася з 50% у 2008 р. до 36,7% у 2009 р. ООН продовжить
підтримувати Уряд України в досягненні показників ЦРТ і підвищенні якості нормативної бази,
що стосується здоров'я матерів.
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Результат 2 – Люди усвідомлюють свої права і здатні користуватися ними, зменшуючи в
такий спосіб уразливість
Порівняльна перевага ООН: ООН підтримувала країни з метою забезпечення обізнаності
людей щодо їх прав, зокрема правами на соціальну справедливість, охорону здоров'я та
освіту. ООН може забезпечити підвищення обізнаності з метою надання підтримки Урядові
України та громадянському суспільству у заходах, спрямованих на підвищення обізнаності
щодо прав і користування правами, а також у моніторингу, імплементації та забезпеченні
виконання численних конвенцій з прав людини.
Усі особи, що на законних підставах проживають в Україні, як правило, мають право на освіту,
охорону здоров'я та соціальні послуги. Проте, багато з них не поінформовані або не обізнані
щодо своїх прав і часто не можуть мати доступ до таких послуг через обмежений доступ до
інформації. Люди похилого віку, молоді люди віком 15-24 роки, особи, що потерпіли від
ґендерного та побутового насильства, особи з обмеженими можливостями, діти-жертви
насильства, жорстокого поводження, експлуатації та нехтування, мігранти, біженці, шукачі
притулку, особи без громадянства з постійним проживанням в Україні, мобільні групи
населення і групи найвищого ризику часто не обізнані щодо своїх прав і, що найважливіше, не
отримують систематичної інформації про наявність послуг. Люди, які живуть із ВІЛ/СНІДом і
уражені ним, жертви торгівлі людьми, особи, які перебувають у виправних закладах, мігранти
та біженці стикаються з дискримінацією, що є серйозною перепоною у доступі до послуг. ООН
працюватиме з Урядом України над зміцненням механізмів запобігання порушенням,
запровадженням моніторингу та усуненням порушень прав людини щодо найбільш уразливих
груп населення, покращуючи при цьому їх здатність користуватися своїми правами. Співпрацю
ООН та Уряду України також буде спрямовано на усунення суттєвих недоліків у законах,
нормативних актах і правозастосовних механізмах, що стосуються захисту особливо вразливих
дітей чи дітей із груп ризику щодо інфікування ВІЛ. За допомогою цільових програм із
репродуктивних прав, профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду й підтримки та шляхом
проведення інформаційних кампаній, реалізації цільових ініціатив щодо розширення прав та
інших методик ООН допомагатиме Урядові України підвищувати рівень обізнаності таких осіб
в інтересах зменшення їх вразливості та працюватиме над розвитком установ і механізмів для
запобігання порушенням прав людини та усунення таких порушень.
Результат 3 – Більше людей приймають здорові та безпечні моделі поведінки
Порівняльна перевага ООН: ООН підтримує країни у проведенні національних і регіональних
заходів щодо здорового способу життя. ООН розробила унікальні механізми комунікації та
партнерства, орієнтовані на різні групи та окремих осіб, зокрема дітей, біженців, мігрантів,
молодь та ін.
Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні становила 70,7 роки у 1989 1990 pр., 69,3 роки у 2008-2009 рр. Середня очікувана тривалість життя при народженні
чоловіків становила у 63,8 роки у 2008-2009 рр., а жінок – 74,9 роки.
На думку ООН, якість життя може бути значно покращено, а тривалість життя підвищено
шляхом проведення заходів у галузі охорони здоров'я за такими напрямами, як боротьба з
тютюнопалінням, безпека дорожнього руху, імунізація, профілактика ВІЛ-інфекції, інфекцій,
що передаються статевим шляхом, наркоманії тощо. В Україні немає комплексної стратегії
інформування з метою зміни моделей поведінки, спрямованої на створення позитивного
ставлення у відповідних групах осіб, розвиток профілактичних навичок і формування обсягу
послуг, орієнтованих на групи найбільшого ризику та молодь. Ця стратегія буде посилена
завдяки покращенню доступу до інформації через засоби масової інформації та інші канали
комунікації.
Здоров'я підлітків, за даними Міністерства охорони здоров'я, погіршується, а рівень
захворюваності серед підлітків продовжує зростати. Вік, у якому діти шкільного віку
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починають вживати алкоголь і палити, зменшується, а кількість дівчат, які вживають алкоголь і
палять, збільшується.
У той час як Уряд України продовжить стимулювати моделі здорової та безпечної поведінки,
ООН надаватиме допомогу різним міністерствам та іншим урядовим відомствам, а також
громадам, зосереджуючись на імунізації, безпеці дорожнього руху, догляді за хворими на
туберкульоз, репродуктивному здоров’ї, загальному оздоровленні, профілактиці ВІЛ-інфекції
та догляді за ВІЛ-інфікованими – питаннях в сфері її компетенції.
Результат 4 – Формування політики соціального розвитку на національному і
регіональному рівнях є науково обґрунтованим
Порівняльна перевага ООН: ООН має кілька десятиріч досвіду створення та експлуатації
систем збирання, моніторингу та оцінки даних у глобальному, національному та місцевому
масштабі. Завдяки поєднанню цього досвіду з її розумінням процесів формування соціальної
політики, ООН володіє передовим досвідом забезпечення наукової обґрунтованості
розроблення політики та її орієнтації на результати.
Доступ до достовірних даних в Україні є невід’ємною умовою формування політики, яка
відповідає пріоритетам і потребам національного розвитку. Тому пріоритетом для ООН є
підвищення якості статистики для обґрунтованого розроблення політики та моніторинг впливу
заходів соціальної політики.
Трансформування методології збирання даних згідно з визнаними на міжнародному рівні
стандартами збирання економічних даних буде важливим кроком уперед для Уряду України,
оскільки нові дослідження будуть надавати важливі докази для ефективного формування
політики.
ООН працюватиме з Урядом України над покращенням доступу до даних, ефективним
використанням інформаційних і комунікаційних технологій, особливо у питаннях перепису
населення, покращуючи при цьому якість формування соціальної політики. Крім того, ООН
підтримуватиме розвиток потенціалу Уряду України щодо проведення оцінки впливу
впровадженої політики й реформ у соціальному секторі та використання отриманої інформації
для формування політики. ООН також зосередиться на наданні Урядові України технічної
підтримки в його зусиллях щодо створення та запровадження єдиної комплексної
національної системи моніторингу і оцінки у сфері ВІЛ/СНІДу та відповідних засобів
ефективного моніторингу і оцінки, а також на інформуванні про програми та системи надання
послуг по всій Україні.

Сфера партнерства 3. Врядування
Ціль розвитку тисячоліття: забезпечення ґендерної рівності та розширення прав жінок,
Декларація Тисячоліття
Пріоритети національного розвитку: підвищення ефективності державного управління
шляхом реформування державної служби й виконавчої влади (Програма економічних
реформ на 2010-2014 роки).
Індикативні ресурси: UNECE $ 60,000; IOM $1,000,000; UNICEF $1,000,000; UNDP 12,000,000;
UNV $300,000; UHCR 6,475,000; UNESCO $50,000; UNFPA $700,000
Результат 1 – Запровадження стратегічного врядування на основі ЦРТ, реформування
системи стратегічного планування на засадах прозорості та підзвітності з
урахуванням ЦРТ
Порівняльна перевага ООН: ООН сприяла розробленню комплексної стратегії досягнення ЦРТ.
Уряд України визнав унікальну роль ООН як авторитета з усіх питань, що стосуються ЦРТ.
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Щоб досягти подальшого прогресу в людському розвитку та подоланні бідності, потрібні
покращення у досягненні усіх ЦРТ, і це залишиться пріоритетом допомоги ООН Урядові
України. ООН підтримуватиме Уряд України у реалізації політики та стратегій, орієнтованих на
ЦРТ, і у покращенні достовірності та доступності показників ЦРТ. Моніторинг досягнень ЦРТ
має бути провідним компонентом процесу формування оперативних показників урядової
політики, а ООН прагне відігравати провідну роль у наданні експертної допомоги з усіх питань,
що стосуються ЦРТ. ООН підтримуватиме Уряд у досягненні показників ЦРТ, сприяючи при
цьому реалізації всіх завдань, поставлених у Рамковій програмі.
Результат 2 – Більш ефективні та відповідальні державні установи діють згідно з
потребами всіх осіб відповідно до законодавства України, особливо найуразливіших
Порівняльна перевага ООН: ООН має кілька десятиріч досвіду надання технічної допомоги з
питань врядування, особливо в контексті прав людини. ООН також дуже добре розуміє
потреби осіб, які є вразливими через їх соціально-економічний, правовий або інший статус.
Належне врядування визнано важливою частиною зусиль Уряду України у сфері подолання
бідності, захисту прав людини, економічного зростання та охорони навколишнього
середовища і, в тому числі, допомоги у напрямах розвитку за всіма чотирма сферами
партнерства, визначеними Урядом України та ООН на період 2012-2016 рр.
Забезпечення дотримання прав людини та зміцнення національних механізмів України щодо
реалізації положень міжнародних конвенцій, які підписано й ратифікувано, залишається
важливою частиною роботи ООН в Україні. Допомагаючи Урядові України формувати системи
відповідального та прозорого врядування, врядування, що базується на широкій участі, ООН
спрямовує значну частку своїх ресурсів на забезпечення реагування таких систем урядування
на потреби найбільш знедолених дітей, шукачів притулку, біженців, осіб без громадянства,
мігрантів, мобільних груп населення, жертв торгівлі людьми, потерпілих від ґендерного і
побутового насильства, людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, уражені ним або піддані ризику
інфікування, та інших уразливих осіб.
Діалог на основі широкої участі між носіями обов’язків і носіями прав у контексті захисту прав
людини, в якому братимуть участь Уряд України, громадянське суспільство, ООН та інші
міжурядові організації, буде підтримуватися впродовж усього циклу РП.
Україна, яка залишається країною походження, транзиту та призначення для мігрантів і
шукачів притулку, працює над побудовою системи міграції та притулку, яка відповідала б
міжнародним нормам. ООН продовжить підтримувати Уряд України у формуванні, прийнятті
та проведенні державної міграційної політики й надаватиме допомогу в усіх питаннях, що
стосуються притулку, міграції та управління кордонами. ООН продовжить сприяти
приєднанню України до Конвенції ООН про скорочення безгромадянства від 1961 року.
Комплексний ґендерний підхід до даних щодо міграції та притулку й ґендерна деталізація цих
даних і надалі будуть пріоритетом у контексті допомоги ООН Урядові України.
ООН продовжить підтримувати Україну в проведенні реформ державного управління,
державної служби та судової влади, забезпечуючи при цьому додержання прав усіх осіб, які
перебувають відповідно до законодавства України. Упродовж усього циклу РП установи
системи ООН працюватимуть у партнерстві з громадянським суспільством і різними
галузевими міністерствами над питаннями боротьби з корупцією. Антикорупційні заходи
Уряду України будуть підтримуватися експертною допомогою з боку ООН, яка у рамках
Конвенції ООН проти корупції відіграє ключову роль у підтримуванні антикорупційних заходів
у світовому масштабі.
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Результат 3 – Уряд сприяє активному внеску громадянського суспільства у процеси
прийняття рішень на національному та місцевому рівнях і у покращення надання послуг
Порівняльна перевага ООН: ООН сприяла формуванню незалежного громадянського
суспільства в Україні, продовжує виконувати провідну роль у розбудові потенціалу
громадянського суспільства.
За майже два десятиріччя незалежного розвитку України створені тисячі організацій
громадянського суспільства, що представляють широкий спектр інтересів і надають людям
можливість висловлювати свої думки. Хоча громадянське суспільство було залучено до
роботи Уряду України, відсутність у них фінансових можливостей та покладання на донорське
фінансування виявляється серйозною проблемою. ООН братиме участь у зміцненні потенціалу
громадянського суспільства та розширенню його участі у процесах планування на місцевому,
регіональному та національному рівнях. ООН підтримуватиме діалог між громадянським
суспільством і Урядом України в усіх тематичних сферах, представлених у Програмі
економічних реформ та в інших політичних і стратегічних документах національного розвитку,
а також надаватиме експертну допомогу щодо нормативно-законодавчої бази, яка посилила б
роль громадянського суспільства у процесах прийняття рішень і наданні послуг. ООН також
працюватиме над заохоченням, зміцненням і залученням волонтерського руху як потужного
засобу, що допомагає організаціям громадського суспільства мобілізувати додаткові ресурси
на початковому рівні розвитку й розширяти права громадян, особливо молоді.
Результат 4 – Уряд сприяє участі жінок у громадському, економічному та політичному
житті
Порівняльна перевага ООН: ООН вважається світовим авторитетом, документи ООН є
джерелом міжнародного права й політики з усіх питань ґендерної рівності. Маючи більш ніж
десятирічний досвід роботи з викорінення ґендерної дискримінації в Україні, ООН налагодила
унікальне партнерство з Урядом та організаціями громадянського суспільства України.
Зміцнення ґендерної рівності у суспільстві та дотримання конвенцій у сфері захисту прав жінок
– один із національних пріоритетів України. В той же час, хоча створення різних урядових
органів і зосередження на зміцненні національних механізмів покращення становища жінок
вважається позитивним кроком, такі механізми не виглядають достатньо впливовими та
такими, що забезпечені належними людськими і фінансовими ресурсами для ефективного
виконання свого мандату щодо підвищення ролі жінок в суспільстві і підтримки ґендерної
рівності. ООН підтримуватиме заходи щодо ґендерної рівності, що дозволяють чоловікам і
жінкам користуватися своїми правами й свободами та надають їм можливість заявляти про
свої права.
Жінки становлять 52,9% населення України. Водночас 40,2% безробітних в Україні – жінки. У
жовтні 2009 року Державна служба зайнятості змогла знайти роботу 29,9% безробітних жінок,
тоді як для чоловіків цей показник становив 35,8%. Період безробіття у жінок зазвичай
довший (10 проти 9 місяців у чоловіків). Незважаючи на формальну рівність і загалом вищий
рівень освіти, жінки мають менше можливостей для просування по службі, нижчу заробітну
плату – в середньому 77,2% заробітної плати чоловіків на таких самих посадах. Частка жінок на
керівних посадах порівняно мала; приміром, серед державних службовців жінок 75,5%, але
тільки 13,3% з них займають посади високого рівня.
ООН працюватиме разом з Урядом України над просуванням і впровадженням міжнародних
норм, законів і договорів у таких напрямах, як боротьба з дискримінацією, права жінок, повна
і рівна участь жінок і чоловіків у всіх аспектах громадського та сімейного життя, боротьба з
усіма формами ґендерного та побутового насильства і, як результат, працюватиме над
досягненням більш високого рівня забезпечення ґендерної рівності.
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Сфера партнерства 4. Навколишнє середовище і зміна клімату
Ціль розвитку тисячоліття: сталий розвиток довкілля
Пріоритети національного розвитку: досягнення безпечного для здоров'я людини стану
навколишнього природного середовища; поліпшення екологічної ситуації та підвищення
рівня екологічної безпеки; удосконалення системи інтегрованого екологічного управління
шляхом включення екологічної складової до програм розвитку секторів економіки,
забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів, підвищення
рівня суспільної екологічної свідомості.
Індикативні ресурси: IAEA $3,500,000; UNIDO $9,000,000; UNEP: to be confirmed; UNDP
$22,000,000; UNESCO $200,000; UNECE $30,000
У період з 2012 до 2016 р. ООН надаватиме підтримку Урядові України з питань, що
стосуються зміни клімату та охорони навколишнього середовища. Охорона навколишнього
середовища, зміна клімату та управління ризиками катастроф розглядатимуться в комплексі,
щоб допомога задля розвитку яку надає ООН, була послідовною та охоплювала всі три виміри.
Результат 1 – Уряд України визначає засади та механізми, спрямовані на припинення
погіршення стану навколишнього середовища, пом’якшення наслідків змін клімату та
пристосування до них, попередження та реагування на природні та техногенні
катастрофи
Порівняльна перевага ООН: ООН вважається організацією, що вирішує питання, пов’язані зі
зміною клімату та сталим розвитком довкілля. Документи ООН є джерелом і «обліковцем»
міжнародного права і стандартів у цій сфері, включаючи кілька міжнародних екологічних
конвенцій: ООН вважається глобальною платформою для міжурядових переговорів і дій з
питання зміни клімату.
Незважаючи на формальні зобов’язання щодо виконання положень глобальних екологічних
конвенцій та початкові кроки, зроблені у цьому напрямі, Уряд України у період 2012-2016 рр.
працюватиме з ООН над розробленням інституційної бази, зміцненням спроможності різних
установ і поліпшенням координації їхньої взаємодії для належного вирішування глобальних
екологічних проблем. ООН працюватиме над розвитком спроможності національних і
місцевих органів врядування, громадянського суспільства і громад щодо покращення стану
навколишнього середовища.
Співпраця ООН та Уряду України ґрунтуватиметься на рекомендаціях ООН, показниках стану
навколишнього середовища і їх оцінках, а також на механізмі відстеження і оцінки
впровадження політики. ООН діятиме як стратегічний партнер громад з питань підвищення
рівня обізнаності та розширення доступу до інформації стосовно навколишнього середовища і
його сталого розвитку.
Забезпечення готовності до природних і антропогенних катастроф та пом’якшення їх наслідків,
зокрема заходи реагування на чорнобильську катастрофу, залишаться пріоритетом допомоги
ООН Україні у сфері розвитку. ООН продовжить надавати Урядові України підтримку у
зменшенні ризиків катастроф, зокрема рекомендації щодо мобілізації фінансування. Після
повеней 2008 року ООН і Уряд України започаткували ініціативу щодо управління ризиками
повеней, яка, поряд із програмою управління ризиками зміни клімату, буде однією зі сфер
партнерства між ООН і Урядом упродовж усього циклу цієї РП.
ООН підтримуватиме Уряд України в питаннях адаптації до зміни клімату. За повідомленням
України до РКЗК ООН, середня температура у січні підвищилася на 1,5-2,5 градуси Цельсія, що,
у свою чергу, як вважається, має вплив на соціально-економічний розвиток України,
включаючи коливання у виробництві зернових через вплив погодних умов (наразі через
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несприятливі метеорологічні фактори коливання обсягу виробництва озимих культур
становить 20-50 відсотків, а ярових – 35-75 відсотків). ООН підтримуватиме Уряд України у
зменшенні економічних ризиків, пов’язаних зі зміною клімату, й надаватиме рекомендації
щодо того, як забезпечити стійкість різних складових соціально-економічного розвитку до
зміни клімату.
ООН даватиме Урядові України поради щодо того, як можна виконувати положення
глобальних екологічних конвенцій за допомогою підходу, що базується на правах людини. У
ряді досліджень і нещодавніх резолюцій ООН ще раз наголошено, що зміна клімату становить
загрозу для широкого спектра загальновизнаних прав людини – оскільки вплив, пов'язаний зі
зміною клімату, має наслідки для ефективної реалізації прав людини. Зв'язок між зміною
клімату та правами людини стане невід’ємною частиною партнерства між ООН і Урядом
України в цій сфері допомоги.
Результат 2 – Зниження енерго-, матеріало- та вуглецемісткості економіки завдяки
впровадженню енергоефективних технологій, відновлювальних і альтернативних
джерел енергії
Порівняльна перевага ООН: ООН є першопрохідцем у сприянні розвитку енергоефективності
на глобальному рівні, що дозволяє їй підтримувати Україну в застосуванні передової
міжнародної практики та знань і у вжитті заходів щодо зниження енерго-, матеріало- та
вуглецемісткості. Як учасник низки міжнародних договорів з охорони довкілля, ООН
продовжує виступати найважливішим партнером України з усіх питань, пов’язаних з
енергоефективністю.
Ураховуючи велику залежність України від імпорту нафти і газу та низькі показники власного
виробництва (близько третини загального споживання газу, яке становить 60,9 млрд.
кубометрів газу на рік), ООН працюватиме з Урядом України над заохоченням підвищення
енергоефективності, що, у свою чергу, сприятиме енергетичній безпеці України. ООН надасть
експертну допомогу для вдосконалення нормативно-правової бази зеленої, маловуглецевої та
енергоефективної економіки, зосередившись на підвищенні рівня обізнаності та доступу до
інформації про енергоефективні технології. ООН використовуватиме свій досвід для сприяння
нарощуванню потенціалу і політичних реформ та ринкової ефективності. Це сприятиме
використанню рентабельних та енергоефективних технологій відновлюваних джерел енергії як основних методів самостійного фінансування для пом'якшення наслідків зміни клімату.
Інвестиційний потенціал України для підвищення енергоефективності є достатньо великим,
що дає можливість на умовах посилення державно-приватного партнерства забезпечити
ресурси, необхідні для досягнення значних результатів.
Україна зіткнулася з низкою проблем у галузі енергетичної політики, такими як транзит,
диверсифікація та надійність енергопостачання, ядерна безпека, реформи енергетичного
ринку, розвиток і модернізація енергетичної інфраструктури, підвищення ефективності,
безпеки та екологічних стандартів у вугільній галузі, енергоефективність і використання
відновлюваних джерел енергії – в усіх цих сферах ООН надаватиме експертну допомогу та
підтримку.
ООН продовжить підтримувати Уряд України в його заходах щодо зменшення викидів,
регуляторних та інституційних кроках, здійснюваних на виконання Кіотського протоколу, який
Україна підписала й ратифікувала у 2004 році. Відповідно до зобов’язання України за цим
протоколом, за період 2008-2012 рр. загальний обсяг викидів парникових газів в Україні не
повинен перевищити рівень 1990 року (встановленого обсягу або квоти для України). Як
Україна повідомила органи Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату, обсяг викидів з 2004 рік
становив 45% рівня 1990 року, і прогнози підтверджують, що у 2012 році обсяг викидів не
перевищить рівень 1990 року. Існує ймовірність того, що Україні не потрібно буде вживати
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жодних спеціальних заходів у 2012 році. ООН, її установи, фонди та програми надаватимуть
Урядові України рекомендації щодо заходів, яких він може вжити для зменшення обсягу
викидів.
Результат 3 – Створені регуляторні та правові механізми для забезпечення сталого
управління природними ресурсами
Порівняльна перевага ООН: між ООН і Урядом України існує давнє партнерство з усіх питань,
що стосуються сталого управління ресурсами. Саме завдяки цьому партнерству ООН надає
Урядові знання і поради, унікальні за своїм глобальним охопленням і масштабом.
Україна має значні за обсягом природні ресурси, найцінніші з яких – земля і корисні копалини.
Водночас Україна не має всеосяжного механізму управління природними ресурсами, який
забезпечив би стале використання таких ресурсів задля соціально-економічного розвитку
держави.
ООН працюватиме в напрямі надання Урядові України підтримки у створенні механізмів
ефективного і сталого управління ресурсами, щоб держава могла з вигодою користуватися
своїми природними ресурсами в інтересах соціально-економічного розвитку.
ООН і Уряд України ставлять питання сталого управління національними ресурсами на перші
позиції порядку денного і в період 2012-2016 рр. працюватимуть над розробленням і
вдосконаленням законодавства стосовно поліпшення управління природними ресурсами.
ООН надаватиме експертну підтримку з питань, що стосуються доступу до земельних ресурсів
та управління ними.
ООН надаватиме Урядові України допомогу в подальшому розробленні системи
природоохоронних територій. З огляду на визнану важливість підтримання таких територій,
ООН продовжить надавати Урядові експертну підтримку в забезпеченні управління такими
територіями згідно з найкращою міжнародною практикою.

Розділ 3. Спеціальні ініціативи ООН поза сферами Рамкової програми
Існують заходи та ініціативи, які, хоча й відповідають пріоритетам і запланованим результатам
РП, є доволі специфічними (вузькими) за сферою дії та стосуються мандату тільки однієї
установи системи ООН. Враховуючи характер РП, ці заходи не відображені і тому згадані
окремо в цьому розділі.
Якщо Уряд і система ООН спільно визначать інші нові сфери партнерства у період виконання
РП, то установами системи ООН будуть розроблено та виконано додаткові спільні заходи, що
наразі виходять за рамки результатів Рамкової програми.

Розділ 4. Орієнтовні потреби в ресурсах
Загальний обсяг ресурсів, які передбачається залучити на підтримку стратегій РП в Україні,
становить 132,765 млн. дол. США на період 2012-2016 рр. Ці цифри є орієнтовними, тому що
вони включають як фінансові асигнування з боку кожної установи системи ООН, що бере
участь в РП, або базові ресурси, так і прогнозні фінансові ресурси, що їх організації повинні
залучити впродовж циклу РП на додаток до вищезгаданих базових ресурсів.
Система ООН і Координатор системи ООН від імені всіх установ системи ООН та окремі
установи системи ООН докладуть зусиль для залучення ресурсів із метою покриття різниці між
орієнтовним бюджетом і фактичним обсягом коштів, які необхідні для виконання зобов’язань,
щоб якомога більшою мірою сприяти досягненню стратегічних результатів РП. Покращена
узгодженість і координація між Урядом України, суб’єктом і донором, рівною мірою
зацікавленим у досягненні результатів, зазначених у цій РП, та установами системи ООН
сприятиме успішній мобілізації ресурсів.
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Ці фінансові показники, будучи лише орієнтовними, є максимально точними на момент
розроблення проекту РП. Зобов’язання щодо ресурсів будуть, як і раніше, зазначатися тільки в
програмних і проектних документах установ системи ООН згідно з процедурами та
механізмами затвердження, що діють в кожній окремій установі. Бюджет РП щорічно
переглядатиметься й коригуватиметься з метою відображення різних циклів спеціалізованих і
не представлених в Україні установ.
Сфери партнерства Рамкової програми
Стале економічне зростання і подолання бідності
Соціальний розвиток
Врядування/управління
Навколишнє середовище і зміна клімату
Загальна сума на 2012-2016 роки

Індикативні ресурси, долар США
12,450,000
64, 000,000
21,585,000
34,730,000
132, 765,000

Розділ 5. Впровадження
Програмні цикли Програми розвитку ООН, Фонду народонаселення ООН і Дитячого фонду
ООН ЮНІСЕФ повністю узгоджуються зі строками РП. Інші установи та фонди ООН керуються
річними або дворічними програмами роботи в державі, й тому за період впровадження РП,
2012-2016 рр., пройдуть кілька циклів програмування. Положення РП будуть виконуватися
через рамкові програми співпраці з державою окремих установ системи ООН та
узгоджуватися з організаціями-партнерами. В окремих програмах для держави та проектних
документах буде зазначено яким чином вони мають сприяти досягненню результатів РП.
Стратегії співпраці та визначення цілей, результатів і стратегій окремих установ системи ООН
будуть узгоджені з РП.
Упродовж усього терміну впровадження РП система Організації Об’єднаних Націй
співпрацюватиме в Україні з органами влади всіх рівнів для забезпечення успішної реалізації
РП, надаючи особливого значення ефективній співпраці між державою, приватним сектором і
громадянським суспільством. В усіх напрямах діяльності щодо реалізації РП система ООН
забезпечуватиме налагодження партнерств із широкими групами національних і міжнародних
зацікавлених сторін.
Група установ системи ООН та її партнери продовжать тісно співпрацювати в напрямі
ефективного і дієвого виконання РП. Група установ системи ООН та Координатор системи
ООН візьмуть на себе відповідальність за регулярний моніторинг і оцінку її виконання. Крім
того, координація і співпраця стосовно впровадження РП здійснюватимуться в тематичних
групах кожної з чотирьох тематичних сфер РП.

Розділ 6. Моніторинг і оцінка
РП вважається документом, до якого можуть вноситись зміни. Розвиток – це процес і РП має
бути чутливим до змін в економічній, політичній або соціальній ситуації в Україні. Це буде
відображено під час щорічного перегляду РП в Україні. Результати РП на всіх рівнях будуть
відстежуватися за допомогою зручного набору об’єктивно контрольованих індикаторів
діяльності, обов’язкових для моніторингу, оцінювання і звітності щодо досягнень РП. Ключові
індикатори діяльності сформульовані відповідно до результатів кожної з чотирьох тематичних
сфер співпраці, передбачених в РП. Показники супроводжуються базовими рівнями,
плановими рівнями та засобами перевірки. Крім того, для кожного результату РП
сформульовані припущення та можливі фактори ризику.
Група установ системи ООН функціонуватиме як основний механізм моніторингу та оцінки РП,
постійного аналізу середовища розвитку, та у координації з Урядом України буде визначати та
вносити необхідні зміни в РП за результатами щорічних переглядів РП. Система ООН
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регулярно вивчатиме хід і результати впровадження РП за вищезазначеними показниками,
враховуючи еволюцію середовища, в якому реалізується РП. Щорічний огляд РП
проводитиметься при докладних консультаціях і партнерстві з Урядом України.
Впровадження системи моніторингу та оцінки РП має забезпечити отримання своєчасної,
необхідної та актуальної інформації про хід виконання та вплив РП, без створення зайвого
навантаження для Уряду України чи партнерів впровадження. Щорічні звіти про хід виконання
РП та огляди програм окремих установ системи ООН для країни, проектів і спільних програм, а
також інформація, сформована звичайними національними системами та процесами, будуть
використовуватися для регулярного оновлення показників РП і звітування за ними. У
впровадженні системи МіО РП Групу установ ООН підтримуватимуть чотири тематичні групи
РП та інші спеціалізовані тематичні групи РП або робочі групи з МіО. Ці групи регулярно
проводитимуть засідання, й відповідна інформація направлятиметься для щорічного огляду
РП, а також для щорічного звіту Координатора системи ООН. Представникам Уряду та
партнерів буде запропоновано брати участь у МіО РП та робити свій внесок у цей процес, а
також надавати стратегічні вказівки. До складу тематичних груп входитимуть представники
установ системи ООН і міністерств та державних відомств, сфера компетенції яких стосується
однієї чи кількох сфер допомоги РП. Установи системи ООН покладатимуться й
посилатимуться на інформацію, надану міністерствами та державними відомствами, на
зібрані та оброблені ними дані та національні та регіональні звіти, подані Урядом і його
регіональними установами.
В аналізі результатів і прогресу в досягненні цілей РП також використовуватимуться щорічні та
проміжні огляди програм окремих установ системи ООН для держави та оцінки програм і
проектів, висновки відповідних обстежень і досліджень.
Спільна підсумкова оцінка РП Групою установ системи ООН та Урядом України запланована на
2016 рік. Ця заключна оцінка буде ретельно координуватися з передбаченою оцінкою
досягнення Україною національних показників ЦРТ. Ці оцінки результатів і впливу нададуть
зворотний зв'язок і орієнтири щодо управління процесом та мають забезпечити те, щоб
зусилля ООН залишалися зосередженими на національних пріоритетах, щоб були визнані
досягнення та набутий досвід, щоб були усунені складнощі та нові виклики й щоб була взята
до уваги найкраща практика.
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РП для України на 2012-2016 рр.
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