
 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ: 
ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА РОЛЬ КОНСУЛЬТАНТА ЄЕВ В УКРАЇНІ 

1 .Передумови та 
огляд проекту  

Європейська Енергетична Відзнака (ЄЕВ) Європейська Енергетична Відзнака (ЄЕВ) – 
це система управління якістю та сертифікації для муніципалітетів і регіонів. Вона 
підтримує місцеві органи влади у впровадженні підходів міждисциплінарного 
планування та ефективних заходів енергетичної та кліматичної політики. Успіх ЄЕВ 
базується на наступних 4-х основних засадах:  

 Прискорення національних та наднаціональних енергетичних стратегій 
шляхом перенесення національних цілей на локальний ґрунт; 

 Спільна дія з муніципалітетами для муніципалітетів; 

 Індивідуальні та конкретні програми діяльності 

 Орієнтація на міжнародні еталони якості 
Досягнення  муніципалітетів в ЄЕВ оцінюються за спеціальною методологією, що 
дозволяє порівнювати їх створюючи міжнародний бенчмаркінг. Генеральний 
директорат Європейської Комісії з питань енергетики та транспорту визнав ЄЕВ 
«ефективним інструментом впровадження планів дій сталого енергетичного розвитку 
(ПДСЕР або SEAP) в контексті Угоди Мерів».  
 

На основі досвіду впровадження ЄЕВ в інших країнах, Міжнародний офіс Європейської 
Енергетичної Відзнаки* (МОєев), за підтримки Мінрегіонбуду та Державного 
секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO, Швейцарія), розпочав роботу по 
розгортанню національної програми впровадження ЄЕВ в Україні. На першому етапі. 
Було відібрано три пілотних міста Львів ,Черкаси та Суми. За результатами 
конкурсного відбору, Асоціація «Енергоефективні міста України (АЕМУ) була обрана 
для формування Національного офісу ЄЕВ в Україні. Два інших міста-учасники ЄЕВ 
Житомир та Вінниця, остання отримала Відзнаку в 2015р., які долучились значно 
раніше та вже досягнули певних результатів будуть відігравати роль менторів для 
пілотних міст. 
 

Цей відбір виконується в рамках реалізації Завдання 1.2. «Підтримка існуючих 
попередньо відібраних для ЄЕВ муніципалітетів» Робочого пакету №1 «Управління 
ЄЕВ та адміністративна підтримка міст». Підтримка пілотних міст має надаватись 
згідно з вимогами Посібника якості, який буде розроблено найближчим часом. 
Посібник якості описує керівні принципи для консультантів ЄЕВ з метою забезпечення 
належної якості надаваних послуг. Лише акредитовані консультанти ЄЕВ будуть мати 
змогу надавати послуги щодо впровадження ЄЕВ містам-учасникам. Акредитація буде 
здійснюватися Незалежним сертифікаційною комісією. АЕМУ проведе відповідне 
навчання відібраних кандидатів.  
Окрім того, в рамках проекту, три пілотних міста матимуть змогу отримати фінансову 
підтримку від SECO на покриття видатків, пов’язаних з наданням консультаційних 
послуг щодо впровадження ЄЕВ. Для цього передбачається залучення на конкурсній 
основні міжнародного акредитованого консультанта ЄЕВ. З метою передачі досвіду 
передбачається, що міжнародний акредитований консультант ЄЕВ співпрацюватиме з 
локальними експертами, які будуть обиратись ним у тому числі, зі списку відібраних 
кандидатів на роль консультанта ЄЕВ.  

*МОєев - Міжнародний координатор проекту. Організація, яка впроваджує Відзнаку в 
муніципалітетах та регіонах. 

2. Мета відбору Метою цього конкурсного відбору є формування пулу з 10 потенційних кандидатів на 
роль консультанта ЄЕВ, які в подальшому працюватимуть з містами–учасниками ЄЕВ, 
після проходження відповідного навчання та акредитації.  

3. Завдання, 
відповідальність та 

обсяг завдань 

Перелік завдань консультанта ЄЕВ включає: 
1. Підтримка міста у створені Координаційної* та Робочої** груп; 
2. Попередня та проміжна енергетична оцінка муніципалітету; 



 

 

консультанта ЄЕВ 3. Розробка цільового ЄЕВ плану заходів муніципалітету на 4 роки; 
4. Регулярна участь у засіданнях Координаційної та Робочої груп (що два місяці, 

або за запитом); 
5. Консультування щодо розробки та впровадження завдань, передбачених 

Програма дій ЄЕВ*** муніципалітету (наприклад, на основі досвіду інших 
більш досвідчених міст).  

Виконання всіх завдань консультанта ЄЕВ мають координуватись з технічними 
експертами проекту та під наглядом АЕМУ та пілотного міста.  

*Координаційна група – група, сформована у місті, яке приєдналось до Відзнаки, для 
забезпечення ефективної комунікації, виконання  поточних завдань та координації 
роботи. Складається з ключових осіб, як правило 2-3 особи на чолі з Координатором 
ЄЕВ, та керується відповідним положенням. 

**Робоча група – група, сформована у місті яке приєдналось до Відзнаки, з метою 
реалізації місцевої енергетичної політики та впровадження системи ЄЕВ. Складається 
з усіх зацікавлених сторін у місті, у тому числі членів Координаційної групи, 
Координатора ЄЕВ, та керується відповідним положенням. Якщо у місті є вже 
сформована робоча група з питань сталого енергетичного розвитку, функції по 
впровадженню Відзнаки можуть бути покладені на таку групу. 

***Програма дій ЄЕВ - План дій міста для отримання ЄЕВ, сформований, згідно з 
методологіє ЄЕВ на період 4 роки 

4. Результати 
роботи 

консультанта ЄЕВ  

1. Створено Координаційну та Робочу групи  
2. Звіт про попередню енергетичну оцінку  
3. Розроблено Програму дій ЄЕВ муніципалітету 
4. Підготовка документації для сертифікації муніципалітету у випадку досягнення 

містом необхідної кількості балів для проходження аудиту. 

5. Вимоги до 
кандидатів на роль 

консультанта ЄЕВ  

1. Освіта 

 Наявність вищої освіти в сфері менеджменту, державного управління, 
машинобудування, енергетики, клімату або відповідній галузі  обов’язкова 

 Наявність диплому/сертифікату міжнародного зразка у відповідній сфері 
буде перевагою 

 Наявність дипломів/сертифікатів у відповідній сфері  
2. Досвід 

 Попередній досвід роботи з або в органах місцевого самоврядування  

 Попередній досвід в міжнародних проектах 

 Знання методології Угоди мерів буде перевагою  

 Заявки кандидатів, які мають перерву у досвіді роботи у відповідній сфері 
більше, ніж 5 років, не будуть допущені до оцінювання 

3. Кваліфікація та навики: 

 Знання англійської мови на рівні не менше B1 (Intermediate) є обов’язковою 
вимогою 

 Відмінне знання української мови на письмовому та усному рівні 

 Добрі комунікаційні та презентаційні здібності 

 Досвід модерації та проведення тренінгів буде перевагою 

 Комп’ютерна грамотність та володіння офісними програми 

6. Вимоги до заявки 
та процедура 

подання 

Заявка кандидата має складатись з наступних документів: 
- Мотиваційний лист (необхідно дати відповідь на запитання, чому Вас зацікавило 
стати консультантом ЄЕВ); 
- Резюме англійською, з детальним описом:  

- Освіти 

- Досвіду роботи  



 

 

- Кваліфікації на навики 

- Володіння мовами 
- Копії сертифікатів/дипломів 
- Контакти щонайменше однієї людини, яка може підтвердити інформацію щодо 
кваліфікації кандидата (можна зазначити в мотиваційному листі). 
 
Заявки мають надсилатись виключно англійською мовою, на електронну адресу 
Заступника керівника проекту Віталія Волкова vvolkov@enefcities.org.ua з копією на 
office@enefcities.org.ua до 20 листопада 2018р. 
 
Оцінювання заявок відбуватиметься на основі вимог до кандидатів на роль 
консультанта ЄЕВ, зазначених в п. 5 впродовж в останній тиждень листопада.  
 
Більше інформації про ЄЕВ  на веб сайті за посиланням: 
http://www.european-energy-award.org/home/. 
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