
ВІДЗНАЧАЮЧИ негативний вплив пандемії 
COVID 19, яка загрожує безпеці, здоров’ю та 
процвітанню наших суспільств, 

ВИЗНАЮЧИ невідворотність настання нової 
постковідної реальності та необхідності адаптації 
людства до нових реалій,

БУДУЧИ переконаними у необхідності по- 
дальшої координації та консолідації зусиль з 
використання «м’якої сили» для  вирішення 
глобальних світових проблем,

ВИЗНАЮЧИ провідну роль Цілей Сталого 
Розвитку, які були затверджені на Саміті 
ООН зі сталого розвитку у 2015 році, для 
побудови справедливого світу та забезпе- 
чення його розвитку,

ПІДКРЕСЛЮЮЧИ, що одними з нагальних 
проблем, які потребують вирішення є питання 
освіти, охорони здоров’я та забезпечення 
рівних можливостей, включаючи подолання 
нерівності, боротьбу з бідністю та досягнення 
гендерної рівності,

ВИСЛОВЛЮЮЧИ готовність зробити свій 
внесок у вирішення цих проблем,

СПРИЯТИ міжнародній співпраці перших леді та джентльменів – 
для обміну досвідом, координації зусиль та консолідованої 
реалізації спільних проєктів задля подолання наслідків 
пандемії COVID 19 та досягнення Цілей Сталого Розвитку в 
різних сферах життя суспільств та міжнародного співтова- 
риства,

ЗАПРОСИТИ всіх зацікавлених перших леді та джентльменів 
світу долучитися до  досягнення цих цілей та полегшення 
адаптації людства до нової реальності,

ЗОСЕРЕДИТИСЯ на реалізації проєктів у таких сферах: 
охорона здоров’я, освіта, наявність рівних можливостей для 
доступу до базових сервісів і гарантій, боротьба з бідністю, 
допомога людям з інвалідністю, підтримка дитинства, право на 
захищену старість, питання гендерної рівності та інших 
сферах, які в подальшому перші леді та джентльмени ви- 
значатимуть як пріоритетні,

СПРИЯТИ створенню міжнародної експертної мережі, що 
складатиметься з провідних експертів в різних галузях, для 
інформаційно-аналітичної підтримки ініціатив та проєктів в 
зазначених сферах, 

ОПРАЦЮВАТИ в своїх країнах питання зміцнення інституту 
перших леді та джентльменів для створення нових можли- 
востей використання «м’якої сили» у світі,

ПРИВІТАТИ ініціативу України представити на розгляд 
учасників Саміту річний план заходів з розвитку співробіт- 
ництва перших леді та джентльменів. 

Ми, учасники Київського Саміту перших леді 
та джентльменів, 
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