Позиційний документ Національної молодіжної ради України
“Участь молоді в імплементації Цілей сталого розвитку в Україні”
Сталий розвиток має ключове місце в економічному розвитку, процвітанні та
зменшенні нерівності на Землі. У вересні 2015 року держави-члени Організації
Об'єднаних Націй прийняли порядок денний сталого розвитку до 2030 року, що
включав план подолання бідності та голоду, реалізації прав людини та розбудову
миру до 2030 року. План включив у себе 17 цілей та 169 конкретних завдань, що є
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інтегрованими та нероздільними для сталого розвитку.
У вересні 2019 року Президент України підписав Указ “Про Цілі Сталого Розвитку в
Україні до 2030 року”, що передбачає підтримку і дотримання Україною Цілей
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сталого розвитку.
Разом з тим, Цілей Сталого Розвитку неможливо досягти без активної участі всіх
верств суспільства та їх активної співпраці. Таким чином молодь має бути не лише
бенефіціаром імплементації Цілей Сталого Розвитку, а важливим учасником для
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досягнення цих цілей.
Молодь лежить в основі сталого розвитку. Активне
залучення молоді до імплементації Цілей є ключовим фактором для досягнення
стійкого, всеосяжного та стабільного соціуму та запобігання найбільш серйозних
проблем майбутнього, включаючи наслідки зміни клімату, конфліктів, гендерної
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нерівності, вимушеної міграції, бідності та безробіття.
Таким чином, лише шляхом включення молоді як пріоритету серед різних сфер
політики в рамках Цілей Сталого Розвитку, можна не лише забезпечити
врахування конкретних потреб молодих людей у політиці держави чи програмах,
а і зробити крок на зустріч сталому розвинутому суспільству в Україні.
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У зв’язку з цим, Національна молодіжна рада України рекомендує відповідальним
органам влади:
Залучити представників молодіжних громадських організацій та спілок до
аналізу прогнозних і програмних документів в рамках імплементації Цілей сталого
розвитку України на період до 2030 року згідно з Указом Президента №722/2019;
Розробити інструменти впровадження системи моніторингу реалізації Цілей
сталого розвитку України згідно з Указом Президента №722/2019 та залучити до
цієї програми представників молодіжних громадських організацій та спілок;
залучити представників молодіжних громадських організації та інші суб’єкті
які працюють з дітьми та молоддю до планування, розробки, та впровадження
навчальних програм з імплементації Цілей Сталого Розвитку.
створити умови із залучення суб’єктів соціального партнерства для
отримання практичного досвіду щодо виконання Указом Президента України
№722/2019 “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”
Надання фінансової підтримки діяльності суб’єктам, які працюють в межах
імплементації Цілей Сталого Розвитку, створення умов стимулювання для обміну
досвіду на локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях.

