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цілЬ 1
ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

Частка бідних, які охоплені державною соціальною підтримкою, в загальній 
чисельності бідного населення

Показник охоплення дітей віком 5 років закладами дошкільної освіти та 
структурними підрозділами юридичних осіб публічного та приватного права

Кількість звернень щодо домашнього насильства

Рівень охоплення населення інтернет-послугами, абонентів на 100 жителів

Частка сільського населення, яке 
має доступ до централізованого 
водопостачання

Частка міського населення, яке 
має доступ до централізованого 
водопостачання

Частка сільського населення, яке 
має доступ до централізованих 
систем водовідведення

Частка міського населення, яке 
має доступ до централізованих 
систем водовідведення

Частка молоді, яка не працює,  
не навчається і не набуває професійних 
навичок, у загальній чисельності осіб  
віком 15–24 роки

Частка закладів загальної 
середньої освіти у сільській 
місцевості, що мають 
доступ до мережі Інтернет

Частка закладів загальної середньої 
освіти у сільській місцевості, в яких 
комп’ютери використовуються 
в освітньому процесі,

Частка денних закладів 
загальної середньої 
освіти, у яких організовано 
інклюзивне навчання

Кількість випадків материнської 
смерті, на 100 000 живонароджених

Смертність дітей у віці до 5 років, 
випадків на 1000 живонароджених
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цілЬ 3
МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я 
І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

цілЬ 4
ЯКІСНА ОСВІТА

цілЬ 5
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

цілЬ 6
ЧИСТА ВОДА ТА НАЛЕЖНІ 
САНІТАРНІ УМОВИ

цілЬ 8
ГІДНА ПРАЦЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ

цілЬ 9
ПРОМИСЛОВІСТЬ, ІННОВАЦІЇ 
ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Частка сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення 
через незабезпеченість населеного пункту своєчасними послугами 
швидкої медичної допомоги

39,2%

цілЬ 10
СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ

Обсяг викидів у атмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами викидів до рівня 2015 року86,1%

цілЬ 11
СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
МІСТ І ГРОМАД

Рівень імунізації дітей до 1 року згідно з Календарем профілактичних щеплень 
до визначених вікових груп при профілактиці інфекційних захворювань

88,6 77,0 80,5 80,5 78,4 76,5

туберкульоз гепатит в Дифтерія, правець кашлюк Поліомієліт Хіб-інфекція

Кількість дітей, 
постраждалих 
від жорстокого 
поводження

Кількість спеціалістів, які 
пройшли навчання з питань 
запобігання та протидії 
домашньому насильству

2 122 8 337

Частка сільських домогосподарств, 
які потерпали від позбавлення 
через відсутність поблизу житла 
медичної установи

Частка сільських домогосподарств, які потерпали 
від позбавлення через відсутність регулярного 
щоденного транспортного сполучення з іншим 
населеним пунктом з розвиненою інфраструктурою

29,6% 24,4%


