
 

Вих. № 03/05/2020                  Київ, 18 травня 2020  

п. Д. Шмигалю, Прем’єр-міністрові України  

 

Шановний Пане Прем’єр-міністре,  

Виконавча дирекція Асоціації «Енергоефективні міста України» засвідчує Вам свою повагу та 
звертається із наступним. 

АЕМУ, як добровільне об’єднання українських міст, що стали на шлях впровадження у себе 
політики сталого енергетичного розвитку, як Структура підтримки глобальної ініціативи «Угода мерів 
щодо клімату та енергії» та як Національний офіс Європейської Енергетичної Відзнаки, глибоко 
стурбована фактом піврічної відсутності керівництва  Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України та невизначеністю щодо ролі та підпорядкування ДЕЕ у системі ЦОВВ. 

Згідно із Положенням, затвердженим КМУ 26.11.2014р., Держенергоефективності, як 
центральний орган виконавчої влади, зобов’язане забезпечувати реалізацію державної політики у сфері 
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива, збільшення частки відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива в енергетичному балансі України, надання адміністративних послуг у 
відповідній сфері та внесення на розгляд Міністра енергетики та захисту довкілля пропозицій щодо 
забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.  

 
Виконання ДЕЕ перелічених обов’язків мало б гарантувати не лише повноцінне впровадження 

Нової енергетичної стратегії України до 2035р, але й виконання міжнародних зобов’язань нашої держави 
в рамках Паризьких угод та постанов наступних кліматичних самітів ООН, а також в рамках Угоди про 
Асоціацію з Європейським Союзом  з наступною поступовою імплементацією відповідних Директив ЄС. 

 
Цього року завершується термін дії  п’ятирічного Національного плану дій з енергоефективності 

до 2025, затвердженого постановою КМУ № 1228-р  від 25 листопада 2015 р. Країні необхідно 
розробити та прийняти план на нову перспективу, враховуючи значні зміни в законодавстві Україи і 
появу нових документів з боку Європейського Союзу. На цей час, ніяких проектів не було представлено 
і очолити цей процес фактично нема кому.  

На жаль, минуло вже півроку, відколи Агентство не має Голови і жодного з заступників. За 
результатами проведених конкурсі не прийнято жодного рішення. Дезорганізація роботи Агентства 
призводить до того, що на конкурси із заповнення рядових вакансій взагалі не подано заяв, що, у свою 
чергу  руйнує структуру та  відтягує початок її повноцінного відновлення роботи на невизначений термін.  
 

У зв’язку із зазначеним, Асоціація «Енергоефективні міста України» звертається до Вас, з 
проханням у якнайстисліші терміни вжити всіх необхідних заходів  для поновлення повноцінної роботи 
Держенергоефективності, визначення його місця в системі ЦОВВ  та надання Агентству відповідних 
повноважень і ресурсів, для виконання ним поставлених завдань. 

 
З повагою,  

 
Святослав Павлюк  
Виконавчий Директор  


