У межах Програми швейцарського співробітництва на 2020–2023 роки увага приділяється:

Ресурси та форми надання допомоги на
2020–2023 роки

• ефективному використанню унікальних переваг Швейцарії як
нейтральної країни, що прагне підтримувати діалог та провадити
неупереджену і збалансовану політику для мирного вирішення
конфлікту на сході України;

На 2020–2023 роки заплановано бюджет в обсязі приблизно
108 мільйонів швейцарських франків, або в середньому
27 мільйонів швейцарських франків на рік.
Сталий розвиток міст

32.0

• формуванню суспільного контролю та довіри до державних
установ, зокрема завдяки підтримці пов’язаних із реформами
інформаційних заходів; сприянню громадській активності та
нарощуванню потенціалу для цифровізації послуг і використання
інструментів електронного врядування;
• соціальному залученню вразливих груп населення, щоб результати реформ охопили всіх без винятку, а ВПО та інші постраждалі від конфлікту люди були краще захищені та інтегровані в
суспільне життя;
• створенню надійних умов для рівного доступу до ринків і рівних можливостей для фізичних осіб і підприємств;
• підтримці інноваційних проєктів та ініціатив у приватному секторі, що сприятимуть створенню робочих місць та появі нових
економічних можливостей;
• зусиллям у царині гуманітарної допомоги, розвитку та розбудови миру на сході України для забезпечення довготривалих
результатів в інтересах людей, постраждалих від конфлікту, особливо у сферах охорони здоров’я та водопостачання, санітарії
та гігієни;
• підтримці культурного розмаїття, міжкультурного діалогу та
обміну задля демократичних перетворень і мирних стосунків
між людьми, громадами та державою.

Малі та середні Охорона
підприємства і здоров’я
конкурентоспроможність
13.6

17.3

Програма швейцарського
співробітництва з Україною
на 2020-2023 роки

Загальний огляд
Основна мета Програми швейцарського співробітництва – підтримувати Україну на її шляху до миру та побудови інклюзивного
суспільства, в якому жінки і чоловіки рівною мірою сприяють
сталому зростанню й доброчесному врядуванню та рівноправно
користуються їх результатами.
Програму швейцарського співробітництва з Україною на
2020–2023 роки було розроблено в тісній співпраці з українським
урядом і партнерами. Її стратегічний внесок сприятиме поступу
країни до тривалого відновлення та виконання Порядку денного
в області сталого розвитку до 2030 року і досягнення Цілей
сталого розвитку (ЦСР).
Програма швейцарського співробітництва діє за чотирма
напрямами:
1) Мир, захист і демократичні інститути;
2) Сталий розвиток міст;
3) Малі та середні підприємства і конкурентоспроможність;
4) Охорона здоров’я.
На діяльність за всіма чотирма напрямами також впливає
гуманітарна ситуація на сході України: географія заходів у межах
цієї програми співробітництва дедалі більше розширюється на
схід країни.

Внесок у досягнення ЦСР

Стислий огляд
Мир, захист і
демократичні інститути

43.9

Інші проєкти /
малі проєкти

1.4

У межах програми співробітництва Швейцарія застосовує різні
форми надання допомоги та залучає до стратегічного діалогу й
координаційних і робочих заходів широке коло партнерів, зокрема державні органи, міжнародних партнерів у сфері розвитку,
українські організації громадянського суспільства і представників приватного сектору.

Посольство Швейцарії в Україні
вул. Козятинська, 12
01015, м. Київ, Україна
kyiv@eda.admin.ch
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/
https://www.madewithswitzerland.ch/

Мир, захист і демократичні інститути

Малі та середні підприємства і
конкурентоспроможність

Загальна мета цього напряму діяльності – сприяти мирному
врегулюванню конфлікту на сході України, забезпечити дотримання норм міжнародного гуманітарного права і прав людини
та посилення демократичного врядування одночасно з подоланням наслідків конфлікту.

Завдання цього напряму – підвищення конкурентоспроможності та інклюзивне зростання.
Швейцарія продовжує спрямовувати першочергові зусилля на
підтримку доступу до ринків і розвитку виробництва та збуту,
приділяючи особливу увагу малим і середнім підприємствам
(МСП) в агропромисловому секторі. Вона розширюватиме
підтримку фінансового сектору і доступ до фінансування для
МСП. Швейцарія докладатиме більше зусиль, щоб покращити
доступ до професійної освіти і підготовки та працевлаштування,
зокрема для людей з обмеженими можливостями.

Поєднання завдань розбудови миру, надання гуманітарної
допомоги, забезпечення захисту громадян і підтримки реформ
системи врядування в межах одного напряму діяльності – це
нова риса Програми швейцарського співробітництва.
Діалог, дипломатичні зусилля та проєкти, зокрема делегування
експертів до ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в
Європі) в межах Мінського процесу, сприяють дотриманню норм
міжнародного гуманітарного права та мирному врегулюванню
збройного конфлікту.
Швейцарія робить внесок у забезпечення інклюзивного та
ефективного надання державних послуг для потреб вразливих
верств населення, зокрема соціально незахищеним і маломобільним групам населення, людям похилого віку, батькам із дітьми та постраждалим унаслідок конфлікту, сприяючи посиленню
демократичних інститутів і підвищенню ефективності державного врядування (зокрема у підконтрольних уряду районах на сході
України), широкій участі громадян, зокрема жінок, дотриманню
прав людини та надаючи цільову гуманітарну допомогу.
Така діяльність сприяє відновленню, покращенню відносин між
громадянами і державою та більшій соціальній згуртованості в
Україні, відповідно до ЦСР 16.

Охорона здоров’я

Завдання цього напряму – сприяти швидшому низьковуглецевому розвитку економіки та підвищенню якості життя населення в містах України.

Кращі макроекономічні умови, вдосконалена нормативна база,
верховенство права, зміцнення позицій надавачів послуг та наявність загальнодоступних і відповідальних фінансових послуг
сприятимуть створенню конкурентного бізнес-середовища.
Розширюватимуться можливості ведення бізнесу та створення
робочих місць для українських МСП, зокрема в постраждалих
від конфлікту районах та для жінок-підприємиць.

Швейцарія вважає покращення управління енергоспоживанням
у містах пріоритетним завданням і розширюватиме діяльність зі
сприяння інтегрованому розвитку міст і сталій міській мобільності.

Навчання, що відповідає ринковим потребам, забезпечуватиме
кращі можливості для працевлаштування чоловіків та жінок і
ширший вибір гідної роботи, відповідно до ЦСР 8.

Пріоритетом Швейцарії є покращення якості управління у сфері
охорони здоров’я, забезпечення якісних і доступних послуг
первинної медичної допомоги і підвищення рівня медичної
грамотності. Посилення провідних позицій загальнодержавних і
місцевих органів охорони здоров’я й підвищення рівня компетентності та кваліфікації сімейних лікарів, медичних сестер/
братів та адміністраторів сприятимуть підвищенню якості та
ефективності послуг на рівні первинної медичної допомоги.

Сталий розвиток міст

Завдяки покращеному енергоменеджменту, посиленню місцевого потенціалу й обговоренню стратегічних цілей окремі малі та
середні міста, зокрема на сході України, матимуть можливість
приділити першочергову увагу розвитку нової або відновленню
старої міської інфраструктури, наданню доступних низьковуглецевих та економічно обґрунтованих послуг з опалення та
стимулюванню ресурсоефективного виробництва.
Унаслідок покращення стратегічного планування та розвитку
змішаних систем мобільності міста також забезпечуватимуть
поліпшення якості громадського транспорту та розвиток
комфортних для населення громадських просторів. Успішність
цих заходів залежить від міжвідомчої співпраці в містах та
участі приватного сектору, а також громадянського суспільства,
зокрема жінок, маломобільних груп населення та внутрішньо
переміщених осіб (ВПО). У перспективі це сприятиме більшій
привабливості міст для їхніх мешканців та інвесторів, сталому
економічному розвитку та покращенню якості життя в містах,
відповідно до ЦСР 11.

Завданням цього напряму є забезпечення покращення стану
здоров’я населення України, особливо людей, постраждалих
від конфлікту.

Завдяки активному залученню громад і громадянського суспільства, поліпшенню якості послуг первинної медичної допомоги в
поєднанні із заходами для підвищення рівня медичної грамотності населення України (зокрема чоловіки, молодь і діти) вестиме
здоровіший спосіб життя та краще дбатиме про своє здоров’я,
що має привести до покращення стану здоров’я та збільшення
тривалості життя, відповідно до ЦСР 3.
У контексті реформування галузі загалом та з огляду на
конфлікт на сході України, Швейцарія приділяє особливу увагу
наданню комплексної психологічної допомоги та психосоціальної підтримки на рівні громад з урахуванням гендерних потреб.
Значна увага приділяється також проблемі гендерно обумовленого та домашнього насильства, зокрема через формування
у суспільстві нетерпимості до гендерного насильства шляхом
проведення просвітницьких кампаній.

