
 

 

На сьогоднішній день 
Асоціація «Енергоефективні 
міста України» (ЕМУ) – 
офіційна і поки що єдина 
Структура підтримки Угоди 
мерів в Україні. 

 
Відповідний договір між Генеральним Директоратом з питань енергії і транспорту  (ГДЕТ) 
Європейської Комісії та ЕМУ підписано 6 липня 2009 р. – 
http://helpdesk.eumayors.eu/docs/document/21_1391512971.pdf 
 

Згідно з цим договором ЕМУ виконує наступні завдання з 
поширення й виконання Угоди мерів в Україні (та  інших 
країнах Східної Європи): 
 

a) заохочує своїх членів та інші українські міста до участі в Угоді мерів (адаптація і 
переклад промоційних матеріалів Угоди з урахуванням національного і 
східноєвропейського контекстів, інформаційні бюлетені, веб-сайт, семінари під час 
національної конференції і Генеральної Асамблеї) та забезпечує підтримку і координацію  
приєднання міст до Угоди (допомога їм з організацією громадських заходів, спрямованих на 
підвищення поінформованості з даної тематики); 
 

b) публічно визнає Угоду мерів ключовим елементом власної політики; 
 

c) в) налагоджує зв’язки між своїми членами і допомагає обмінюватись досвідом між 
підписантами і кандидатами до участі в Угоді мерів; 
 

d) обстоює спільні інтереси як на національному, так і європейському форумах задля 
полегшення приєднання до Угоди мерів та реалізації її вимог; 
 

e) відіграє роль посередника між членами ЕМУ та офісом Угоди мерів і національними (або 
регіональними) ЗМІ; 
 

f) допомагає виявляти відповідні події, під час яких можна було б рекламувати Угоду мерів; 
 

g) наглядає за впровадженням Угоди мерів членами ЕМУ та іншими містами; 
 

h) регулярно звітує перед ГДЕТ Європейської Комісії про результати, отримані ЕМУ, окремими 
членами ЕМУ та іншими українськими містами, бере участь у дискусіях стосовно стратегії 
впровадження Угоди мерів. 
 

На виконання цих завдань ЕМУ: 
 

• поширює інформацію про Угоду мерів серед потенційних підписантів Угоди, яким є органи 
місцевого самоврядування, з особливим наголосом на коротко- і довгострокових вигодах для 
місцевої громади й довкілля, пов’язаних з участю в цьому магістральному європейському русі 
до сталого енергетичного розвитку; 

 

• надає органам місцевого самоврядування консультативну допомогу з питань проведення  
інформаційно-просвітницьких  заходів (зокрема, Днів сталої енергії), спрямованихна 
пропагування ідей і цілей Угоди серед місцевого населення;  

 

• надає органам місцевого самоврядування консультативну допомогу з питань необхідної 
попередньої підготовки до участі в Угоді (зокрема, випрацюванняміської енергетичної 

http://helpdesk.eumayors.eu/docs/document/21_1391512971.pdf


політики, створення міської системи енергоменеджменту тощо), яка  має гарантувати в 
майбутньому успішне виконання містом взятих на себе зобов’язань; 
 

• організовуєі проводить тренінги з питань реалізації Угоди, відповідні навчальні поїздки для 
уповноважених представників міст-підписантів Угоди та національного і територіальних 
координаторів  Угоди (Мінрегіонбуду України і обласних  державних адміністрацій/обласних 
рад відповідно);  

 

• інформує підписантів Угоди та інших її учасників про можливості альтернативного 
фінансування виконання завдань Угоди (зокрема, Планів дій зі сталого енергетичного 
розвитку) за рахунок грантових програм та надає допомогу з написання проектних заявок і 
забезпечення адміністративного й технічного супроводу під час реалізації таких проектів; 
 

• здійснює посередництво між українськими підписантами Угоди та офісом Угоди мерів у 
Брюсселі;  
 

• співпрацює з офісом Угоди мерів у Брюсселі та офісом Угоди мерів -Схід у 
Львовідлявирішення поточних питань, що виникають у процесі виконання Угоди в Україні; 
 

• співпрацює з національним і регіональними координаторами Угодимерів в Україні 
длявипрацювання і запуску механізмів її державної та регіональної підтримки. 
 

В результаті діяльності ЕМУ як Структури підтримки Угоди 
мерів (станом на 1 січня 2014 р.): 
 

• 53 українські міста підписали Угоду (членство в Угоді 8 з них призупинено через невиконання 
взятих на себе  зобов’язань) – 

http://www.uhodameriv.eu/about/signatories_uk.html, 

- в т.ч. 21 місто-член Асоціації (членство в Угоді 4 з них призупинено з вищезгаданої 
причини),                                                                 

- в т.ч. 11 із 24 обласних центрів України та столичне місто Київ,        
- загалом, це майже 6,5 мільйона мешканців або 16,7% населення України; 

 

• 15 українських міст-підписантів Угоди розробили та подали на розгляд в офіс Угоди мерів у 
Брюсселі свої Плани дій зі сталого енергетичного розвитку –  
http://www.uhodameriv.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_uk.html, 
 

- в т.ч. 14 міст-членів Асоціації; 

• Мінрегіонбуд  України готовий стати Національним координатором Угоди мерів в Україні (у 
процесі підписання відповідний договір з  Генеральним Директоратом з питань енергетики  
Європейської Комісії); 
 

• 3 обласні державні адміністрації (Львівська, Полтавська, Херсонська)   і 1 обласна рада 
(Дніпропетровська)  стали  територіальними координаторами Угоди мерів в Україні на підставі 
відповідних договорів з  Генеральним Директоратом з питань енергетики  Європейської 
Комісії  –  

http://www.uhodameriv.eu/about/covenant-coordinators_uk.html; 
 

• В січні 2012 р. у Львові розпочав роботу офіс Угоди мерів –Схід 
 

вул. Огієнка 12, офіс 1а  
Львів 79007 Україна 
Тел.:  +38 032 255 31 65, +38 032 255 36 98 
Е-пошта: info-east@eumayors.eu 
www.uhodameriv.eu, 
 

у службі технічної підтримки якого працюють експерти, делеговані ЕМУ; 
 

• В лютому 2013 р. за ініціативою ЕМУ створено Львівський обласний клуб Угоди мерів, 
 

Президент клубу – міський голова Жовкви Петро Вихопень 
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Тел.: + 38 032 522 12 64 
 

та забезпечено функції секретаріату для організації й проведення періодичних зібрань клубу; 
 

• ЕМУ увійшли у склад 3-х міжнародних консорціумів для виконання наступних проектів: 
- Угода мерів – Схід. Учасники: Україна, Грузія, Білорусь, Молдова, Вірменія, 

Азербайджан, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Таджикистан і Киргизстан –
http://www.soglasheniemerov.eu/about/contact_ru.html; 
 

- «Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді Мерів – взірцеве 
рішення для Східного Партнерства та країн Центральної Азії». Учасники: Україна, 
Грузія, Словенія, Німеччина і Нідерланди –  
www.eecu-comogrant.org.ua; 
 

- «MODEL-CIUDAD: Управління сферами діяльності, що стосуються енергії, в місцевих 
органах влади». Учасники: Україна, Молдова, Грузія і Вірменія – 
http://www.enefcities.org.ua/en/projects/model-ciudad. 
 

Фінансування даних проектів здійснюється в основному за рахунок ґрантів Європейської 
Комісії. (Докладніше про проекти – див. додатки 1-3.) Загалом проведено 10 тренінгів для 
понад 100 учасників та 3 навчальні поїздки (Вінниця-Камянець-Подільський-Львів, Векшьо 
(Швеція) і Брюссель (Бельгія)). 
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