Порядок денний презентації
Звіту про дослідження наявних інформаційних ресурсів для організації
моніторингу ЦСР на регіональному рівні у реалізації ЦСР в Україні
30.05.2018
Адреса: отель АльфаВіто, зал «Конгрес», вул. Предславінська 35Б, Київ
09:00 – 9:30

Реєстрація та вітальна кава

9:30 – 10:00

Привітання від Уряду, ДержСтату та ПРООН:
 Титарчук М., заступник Міністра\економічного розвитку і торгівлі.
Актуальність впровадження ЦСР та перспективи із погляду
Міністерства
 __________________________, ДержСтат
 Blerta Cela, Deputy Country director, UNDP
10:00-10:20
Міжнародні статистичні показники ЦСР та національні показник.
Співвідношення. Питання збору метаданих.
 Natalia Сітнікова
10:20-10:50
Представлення звіту про дослідження наявних інформаційних ресурсів
для організації моніторингу ЦСР на регіональному рівні у реалізації
ЦСР в Україні
 Наталія Власенко, радник Голови ДержСтату України
Or Elena Nizhnik
10:50 – 11:20 Key challenges with regards to international reporting and national
monitoring and overview of ongoing initiatives in Ukraine to address the
data gaps
 Михаил Савва, голова правління Експертної групи "СОВА"
 Sofia Avdeitchikova, Advisor on SDGs, UNDP
11:20-11:40
Перерва на каву
11:40 – 12:00 Питання, дискусія
12:00 - 13:00 Альтернативні методи збору даних для ЦСР
 Volodymyr Paniotto and Artem Miroshnichenko, Making use of
Open Bank of Social Data
 TBC, potential for use of open governmental data
 TBC, potential use of company big data
13:00-13:15
Розподіл на 4 групи для роботи та обговорення. За напрямами ЦСР
1. Стале економічне зростання, навколишнє середовище та зайнятість (1-4);
2. Рівноправний доступ до якісних та інклюзивних послуг та соціального захисту;
3. Демократичне врядування, верховенство права та громадянська участь;
4. Безпека людей, соціальна згуртованість та відновлення з особливим акцентом на
Східній Україні.

13:15 - 14:00
14:00 -15:30
15:30-16:30
16:30-17:00

Обід
Робота в групах
Презентація результатів
 Питання, дискусія, defining next steps
Завершення роботи. Заключне слово від ПРООН та GIZ

У 2015 році були прийняті Цілі сталого розвитку (17 цілей, 169 завдань - http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili ). 15
вересня 2017 року Уряд України представив Національну доповідь "Цілі сталого розвитку: Україна", яка визначає
адаптовані для України цілі (17 цілей (ЦСР1-17), 86 завдань
https://drive.google.com/file/d/0B06qXWGiA_8BdE5pbUkwRVFsWHc/view)

