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Вітальне слово

Дорогі Друзі!
Асоціація «Енергоефективні міста України» у минулому році відзначила
свій перший невеликий, проте важливий ювілей – 5 років спільної праці
на благо наших міських громад, підвищення стандартів їхнього життя та
сталого розвитку.
Ситуація із викопними енергоресурсами та цінами на них у світі загалом
та в Україні зокрема однозначно підтверджує правильність стратегії ЕМУ,
розробленої та прийнятої ще на самих початках існування нашого
добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування. А постійне зростання кількості
міст-членів Асоціації і їх залучення до нових міжнародних проектів та ініціатив зайвий раз свідчить: сьогодення вимагає нових, нестандартних підходів до вирішення енергетичних проблем, які
можна шукати та втілювати тільки спільними зусиллями. Лише тим, хто здатний рішуче відійти
від вчорашніх «споживацьких» поглядів на енергоносії, під силу протистояти викликам нинішньої
енергетичної кризи та без страху дивитися у майбутнє їхніх громад.
5 років існування ЕМУ зміцнили нас, наші взаємини та, без перебільшення, Україну в цілому,
наповнили реальним змістом діяльність Асоціації (як її виконавчої дирекції, так і всіх
міст-членів), перетворили її в об’єднання активних та небайдужих однодумців, яке має заслужену
повагу в Україні та за її межами. Як національна Структура підтримки ініціативи Угоди Мерів,
ЕМУ слала навчальною платформою та прикладом формування її аналогів на всьому
пострадянському просторі. Навчання, конференції, тренінги, навчальні поїздки, практична допомога містам у впровадженні систем управління енергією та підготовці енергетичних стратегій – це
далеко не повний перелік того, що вдалося зробити колективу нашої Асоціації у цей непростий
час.
Перед нами – продовження спільної праці, вдосконалення її механізмів, виконання окремих завдань, які не вдалося зреалізувати у підзвітному році, планування подальших кроків та розширення горизонтів співробітництва на національному і міжнародному рівнях. Вірю, що разом нам під
силу досягти успіхів у втіленні найамбітніших планів, адже за ними стоїть найголовніше –
впевненість та стале майбутнє українських громад!
Володимир Гаразд
Президент Асоціації ЕМУ
Міський голова м. Долина
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Вступ
В силу процесів політичної та адміністративної децентралізації, стрімкого зростання цін на
традиційні енергоресурси міста в Україні давно стали визначальним фактором енергетичної
безпеки, сталого енергетичного розвитку в державі. На це вказує ціла низка очевидних фактів:
-майже 75% усіх видобутих та імпортованих енергоресурсів в Україні припадає на міські
території і місцева влада прямо або опосередковано впливає на їх споживання
- місцева влада повністю відповідає за використання усіх видів енергоресурсів у 15%
будівель на території міста, і має потужні важелі впливу для формування свідомості
користувачів енергії у житловому фонді міста
- місцеві органи влади несуть усю повноту відповідальності за забезпечення мешканців
тепловою енергією та водою, а також виступають регуляторами цін на локальних
монопольних ринках послуг з постачання теплової енергії, питної води та видалення
каналізаційних стоків
- через механізми генерального планування, видачу дозволів на будівництво і приймання
споруджених об’єктів, інвестування в комунальну інфраструктуру місцева влада формує
структуру майбутнього енерговикористання на територіях міських поселень
На жаль, центральна влада все ще не усвідомлює ролі та значимості міської влади у
енергетичному секторі. Відтак пошук шляхів вирішення енергетичних проблем на місцевому рівні
усім тягарем лягає на плечі самої місцевої влади. Доводиться закладати основи місцевої
енергетичної політики, освоювати нові механізми та інструменти енергетичного планування,
нарощувати інституційні можливості місцевих органів влади та розбудовувати взаємовигідні
партнерства з інвесторами та бізнесом для вирішення цілої низки застарілих та загрозливих
проблем у енергетичній сфері міст. Без взаємного обміну досвідом з українськими та
закордонними партнерами, без свідомого цілеспрямованого об’єднання зусиль та ресурсів
вирішити усі ці завдання є надзвичайно складно.
Пошук шляхів вирішення енергетичних проблем
на місцевому рівні лягає на плечі місцевої влади
Усвідомлення завдання підтримки ініціативи міст із формування засад сталого енергетичного
розвитку через інтенсифікацію обміну досвідом, передачу знань та умінь, підготовку спільних
проектів, використання експертного потенціалу та партнерських зв’язків асоціації, впливу на
формування сприятливої правової бази в ділянці муніципальної енергетики, енергоефективності
та енергозбереження, - стало базою для творення Асоціації «Енергоефективні міста України».
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Місія:
Асоціація сприяє підвищенню ефективності використання енергетичних ресурсів, нарощуванню
обсягів використання відновлювальних джерел енергії, зменшенню шкідливих викидів в довкілля
через формування енергоефективної і екологічної свідомості та поведінки громадян, підготовку і
реалізацію сталої енергетичної політики, розбудову ефективних систем управління енергією на
рівні громад в Україні.
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На Загальних зборах 15 травня 2012 було затверджено План діяльності Асоціації на 2012 рік, що
став основою для дій Виконавчої дирекції впродовж 2012 року.
План діяльності Асоціації направлений на досягнення цілей та складався з окремих напрямків діяльності
Головні цілі діяльності Асоціації ЕМУ

1. Формування на місцевому рівні нової свідомості і поведінки представників
органів влади та громадян задля ефективного використання енергоресурсів, захисту
клімату і довкілля

2. Запровадження ефективних моделей комплексного управління енергетичними
процесами та енергетичними коштами на місцевому рівні

3. Нарощування потенціалу органів влади задля забезпечення сталого енергетичного
розвитку

ГОЛОВНІ ЦІЛІ
ДІЯЛЬНОСТІ
АСОЦІАЦІЇ
ЕМУ:

4. Вивчення та популяризація сучасних технологій, спрямованих на задоволення
потреб мешканців міст у енергетичних продуктах та послугах

5. Об’єднання зусиль та мобілізація ресурсів усіх зацікавлених партнерів для
реалізації програм з енергоефективності та використання відновлюваних джерел
енергії

6. Розбудова і розвиток діалогу та партнерств влади, бізнесу, громадських
організацій та інших зацікавлених сторін

7. Залучення інвестицій та організація роботи з іншими механізмами фінансування

8. Зміцнення та розбудова внутрішнього потенціалу Асоціації ЕМУ іншими
механізмами фінансування
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Напрями
діяльності
Основні напрямки діяльності Асоціації ЕМУ:
1. Підвищення обізнаності громадян у питаннях сталого енергетичного
розвитку, зокрема енергетична освіта дітей та молоді

2. Заохочення представників органів влади та адміністрацій у прикладанні
зусиль до забезпечення сталого енергетичного розвитку підзвітних територій

3. Формування енергетичної політики місцевих громад на засадах сталого
енергетичного розвитку

4. Розробка та впровадження стандартів енергоменеджменту, міських
енергетичних планів, цільових бюджетних програм та інвестиційних проектів

ОСНОВНІ
НАПРЯМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ ЕМУ:

5. Розвиток ефективних систем управління процесами використання
енергоресурсів у містах на основі сучасних методів моніторингу, аналізу,
планування та контролю енергетичних об’єктів

6. Співпраця з органами державної влади всіх рівнів у питаннях
енергоефективності, сталого розвитку міст і територій, залучення державних
інвестицій та вдосконалення законодавства

7. Освоєння та адаптація до місцевих потреб інноваційних форм публічноприватного партнерства, механізмів фінансування муніципальних програм з
енергоефективності та інвестиційних проекті

8. Налагодження
співробітництва

співпраці

між

містами

та

розвиток

міжнародного

9. Розбудова потенціалу міст у напрямку використання відновлювальних
джерел енергії

10. Зміцнення потенціалу Асоціації ЕМУ
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1. Підвищення обізнаності громадян у питаннях сталого енергетичного
розвитку, зокрема енергетична освіта дітей та молоді
Дні Сталої Енергії
У 2012 році команда Асоціації «Енергоефективні міста Мета Днів Сталої Енергії – це
підвищення поінформованості міської
України» виступала співорганізатором та забезпечувала громади щодо сучасних способів більш
підтримку міст - членів Асоціації та підписантів Угоди ефективного використання енергії
мерів в питаннях організації Днів Сталої Енергії. Зокрема
це стосується міст: Львів, Луцьк, Кам’янець-Подільський, Долина, Черкаси, Кривий Ріг, Ковель.
День Сталої Енергії в Долині пройшов 19 жовтня. Проведення
цьогорічного заходу було сфокусоване на міській мобільності,
зокрема велосипедному транспорту. В місті було урочисто
відкрито першу велосипедну доріжку та перший на Прикарпатті
пам’ятник велосипеду.
Церемонія відкриття першої
велосипедної доріжки зібрала
велику кількість учасників, зокрема учнів шкіл, представників
міської влади та громадських організацій.
Церемонію відкриття розпочав вже четвертий цього року
велопробіг, який пройшов у формі параду. Після закінчення
велопробігу, учням шкіл були врученні сертифікати «Дні Енергії
2012. Екологічний транспорт».
Дні Сталої Енергії в Черкасах проходили в останній тиждень осені.
У ці дні відбулися: виступи на тему енергозбереження у навчальних
закладах;
уроки-конференції
на
тему
традиційних
та
поновлювальних джерел енергії, впливу людини на довкілля та
шляхів його мінімізації; класні години на енергетично-кліматичну
тематику; уроки-дебати на теми видів енергії, проблем її
нераціонального використання та змін клімату.
На окрему увагу заслуговує міський
конкурс дитячої творчості «Енергозбереження очима дітей», у
рамках якого проводилися конкурси відеороликів, малюнків,
плакатів та слоганів. Також протягом тижня з метою пізнавальних
екскурсій школярі мали можливість відвідати котельню КП
«Черкаситеплокомуненерго».
У такий спосіб Черкаси ще раз публічно підтвердили відданість
громади ідеям сталого розвитку та твердий намір виконувати
добровільно взяті містом зобов’язання європейської ініціативи
«Угода Мерів».
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Підвищення
обізнаності
27 - 30 листопада місто Кривий Ріг проводило Дні Сталої Енергії.
В рамках Днів Енергії відбулися заходи за участю широкої
громадськості.
Зокрема, відбулося урочисте відкриття ХІІ виставки-форуму
«Промисловість. Інвестиції. Технології». Метою виставки був
пошук оптимальних шляхів вирішення нагальних питань гірничо
-металургійного комплексу.
В рамках Днів Сталої Енергії зусиллями Криворізьких освітян
було проведено спеціальні заняття в дитячих садочках. Під час
занять діти в ігровій формі ознайомлювалися з різними
видами енергії та демонстрували знання і вміння щодо
ощадного використання енергії та наводили приклади
можливостей переходу з викопного палива на відновлювальні
джерела енергії.
Виступи агітбригад, захист проектів стосовно використання альтернативної енергії, веб-квести,
ігри, конкурси, перегляд тематичних фільмів, спеціальні енергетичні уроки та багато інших цікавих
заходів було проведено на базі міських шкіл та центрального міського ліцею. Окрім того, в
конференц-залі Криворізького Національного Університету відбулося підведення підсумків
загальноміської олімпіади на тему енергозбереження.

Цього року місто Ковель
провело Тиждень сталої
енергії, який тривав з 6 по
14 грудня, в рамках якого
в усіх школах міста був
проведений
конкурс
творів
на
тему:
«Енергоефективна школа:
якою я її бачу» та конкурс
дитячого малюнку на тему: «Місто, в якому я хочу жити».
Найкращі малюнки ковельських школярів на тему енергозбереження були представлені на
загальноміській виставці. Про новітні технології у галузі енергозбереження йшлося на семінарі
«Ковель на шляху до сталого енергетичного розвитку».
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Європейський тиждень сталої енергетики
18 червня у м. Києві у «Європейському Містечку» під Аркою Дружби Народів біля Європейської
площі відбулася Святкова церемонія відкриття Європейського тижня сталої енергетики
З 18 по 23 червня 2012 року в Україні та по всій Європі
відзначають Дні Сталої Енергетики. В «Європейському Містечку»
щоденно було запропоновано різнобарвну та інформативну
програму для дітей, студентів, та всіх зацікавлених навчитись,як
економити енергію та кошти.
Тиждень сталої енергетики ЄС – світова
подія, що вперше відбулася в Україні в 2011
році. Щороку сотні організацій та громадян
беруть участь в заходах енергетичного
тижня, що спрямовані на підвищення
енергоефективності
та
пропагують
відновлювальні джерела енергії.

У Церемонії взяли участь Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, Посол
Німеччини Ганс-Юрген Гаймзьот, Посол Фінляндії Ар’я Макконен, Посол Польщі Генрик Літвін,
Посол Австрії Вольф Дітріх Хайм, Перший заступник голови Київської міської державної
адміністрації Олександр Мазурчак, Голова Державної агенції з енергоефективності та
енергозбереження Микола Пашкевич, інші європейські дипломати та українські урядовці.
Церемонію офіційного відкриття продовжила ознайомча екскурсія по «Енергетичному будиночку»
та прес-брифінг, під час якого журналісти мали нагоду задати питання спікерам, а також
представникам Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва „GIZ“.

Європейський тиждень мобільності

Європейський тиждень мобільності
(ЄТМ) – це загальноєвропейська
ініціатива, спрямована на покращення
навколишнього природного середовища і
умов життя в населених пунктах
шляхом створення громадянам умов для
здорових способів пересування,
альтернативних автомобілю

Протягом тижня з 16 по 22 вересня 2012 року у 18
українських містах проводились різноманітні заходи,
метою яких було популяризувати сталий розвиток
транспорту. Крім 16 офіційно зареєстрованих міст, місцеві
активісти також організували святкування Європейського
тижню мобільності без офіційної реєстрації у Долині Івано-Франківської області та Полтаві.
Київський тиждень мобільності почався із навчальних поїздок для велосипедистів у різних районах
міста. У приміщенні Київської міської державної адміністрації відбувся семінар на тему планування
сталих транспортних систем. Доповідачі з Києва, Львова та Мюнхена показали досвід інтегрованого
використання та поєднання громадського, велотранспорту та пішої ходи у своїх містах. Тиждень
закінчився святкуванням Дня без авто у спеціально створеній пішохідній зоні у центрі міста, де було
організовано творчий майданчик для дітей, велопрокат та велосипедну майстерню, організатори
відзначили переможців радіо-вікторини та конкурсу на найкращого велопрацедавця. "Велопарад у
червоному", що пройшов у цей же день, зібрав сотні учасниць.
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У Луцьку місцеві активісти організували виставку стійок велопарковок різного формату та
ініціювали обговорення того, як мають виглядати стійки велопарковок, розташовані у центрі міста.
У Львові знову провели перегони «Велосипедом на роботу» та Велопарад City Cycle Chic.
Фотоконкурс «Вело-Львів» ставив за мету привернути увагу до того, як велосипед змінює простір
міста.
У Полтаві для місцевих чиновників та усіх охочих було організовано експеримент «Пішки по
центру». Мета заходу – показати, що службові подорожі у центрі міста дуже легко робити пішки, не
завантажуючи зайвий раз вулиці міста. Організатори закликали посадовців менше користуватись
службовим авто для подорожей у центрі міста.
У Євпаторії окрім уже традиційних заходів у «День без авто» органи місцевого самоврядування
Євпаторії організували круглий стіл з розвитку сталого туризму.

Зважаючи на те що зростає кількість громадян, які цікавляться
публічними подіями в сфері сталого енергетичного розвитку,
але з тих чи інших причин не є присутніми на них команда
Асоціації "Енергоефективні міста України" відкрила офіційний
відео-канал організації.
Тепер усі, хто бажає, мають змогу переглянути відео з
публічних подій, які проводяться ЕМУ. Відео-канал Асоціації
можна переглянути за адресою: http://www.youtube.com/user/enefcities.
Асоціація "Енергоефективні міста України" регулярно оприлюднює відео з публічних і
просвітницьких подій, аби сприяти залученню ширшого кола громадськості до розуміння та
вирішення проблем міської енергоефективності.
Окрім того, у 2012 році на веб-сторінці ЕМУ розміщено основні інформації про ініціативу Угода
мерів (текст, форма приєднання, умови участі, формуляр ПДСЕР) та пакет документів для розробки
Планів дій сталого енергетичного розвитку міст українською, російською та англійською мовами.
Також сторінки сайту Угоди мерів стали доступними на українській та російській мовах, де команди
проектів та Асоціації має можливість активно популяризувати позитивні практики міст підписантів,
конференції, тренінгів та інших важливих подій.

Пропагування сертифікації енергетичного
функціонування будівель

Кампанія ―Дисплей‖ - це загальноєвропейська
інформаційно-просвітницька
ініціатива, орієнтована на власників та
користувачів будівель у містах. Кампанія
заохочує місцеві органи влади до публічного представлення енергетичних і екологічних
показників
функціонування
будівель

Виконавча дирекція Асоціації організувала взаємні
консультації з питань користування інструментом Дисплей
в Україні та забезпечила участь міст проекту «Модель
розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді
мерів» до участі у кампанії Дисплей. Також узгоджено з Energy Cities умови участі міст
Нововолинськ, Алчевськ та Кам’янець-Подільський в 2013-2014 роках
У 2012 році підготовлено статтю (німецькою мовою) для GIZ на тему використання кампанії
Дисплей в містах Асоціації ЕМУ як інструменту енергоменеджменту та залучення громадськості.
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В рамках проекту "Модель розбудови потенціалу Угоди Мерів
для України та Грузії" організовано інформаційне наповнення та
розсилання вісника проекту з періодичністю два місяці. З текстом
вісників можна познайомитись на сайті проекту за посиланням:
http://eecu comogrant.org.ua/about/downloads/informatsijnyjvisnyk-proektu/
Також команда проекту підготувала банер проекту
українській, англійській та грузинській мовах.

на

Німецьке товариство з Міжнародного
Співробітництва (GIZ) підтримує від
імені Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ) міста і муніципалітети в
різних країнах східної та південної
Європи в питаннях виконання вимог
Угоди мерів

У 2012 році експертами Німецького товариства з міжнародного Співробітництва (GIZ) та CIMекспертом Асоціації «Енергоефективні міста України» Агнєшкою Скірру-Новіцкою за підтримки
Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ) було підготовлено
публікацію «Угода мерів - ініціатива щодо захисту клімату
європейських муніципалітетів - досвід, практика і перспективні
підходи».
В публікації можна ознайомитись з практичним досвідом та
успіхами, перешкодами та проблеми в щоденній співпраці з
інституціями, партнерськими організаціями у цих країнах. В ній
описано підходи та методи підтримки міст у цьому напрямку,
якими GIZ, CIM та інші експерти зможуть користуватися у рамках
майбутніх проектів. Публікація задумана також як приклад для
планування та підготовки майбутніх проектів у енергетичному
секторі.
Публікація складається з загальної частині про Угоду мерів, a
також з розділів присвяченх данним країнам. Розділ де описано
досвід України та Асоціації "Енергоефективні міста України",
написаний А. Скірру-Новіцкою представляє найкращі практики
найбільш успішних у напрямку сталої енергії міст-членів
Асоціації.
Публікація у повному об’ємі та паперовій формі на разі доступна німецькою мовою. У короткій
версії вона буде також доступна англійською мовою.
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2. Заохочення представників органів влади та адміністрацій у прикладанні
зусиль до забезпечення сталого енергетичного розвитку підзвітних
територій
12 грудня в Києві, у приміщенні EU Делегації в Україні відбулася прес-конференція. З боку Асоціації
«Енергоефективні міста України» у прес-конференції взяла участь Агнєшкa Скіру-Новіцкa, яка
представила діяльність ЕМУ та проект «Модель розбудови потенціалу України та Грузії для їх участі
в Угоді мерів». Матеріали прес-конференції на сайті ЕМУ, ЗМІ та сайт проекту "Модель розбудови
потенціалу Угоди Мерів для України та Грузії", спрямована на висвітлення проектів секторів енергії,
транспорту та охорони довкілля і екології, які підтримуються ЄС.
28 лютого проходили Установчі збори з формування Громадської ради при Державному агентстві з
енергоефективності та енергозбереження України, де Асоціація брала участь, як член ради.
Громадська рада при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України, як
постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворена на підставі
постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політики». Рішення Громадської Ради обов’язково
розглядаються керівництвом Держенергоефективності.
5 квітня 2012 року в конференц-залі інформагенції IНТЕРФАКСУКРАЇНА відбулася прес-конференція “Європейська ініціатива
Угода мерів як шлях до енергетичної безпеки України”.
Як повідомляє IНТЕРФАКС-УКРАЇНА, цитуючи міського голову
Черкас Сергія Одарича, "в Україні державна влада фактично не
зацікавлена у скороченні споживання газу".
"Сьогодні державна політика по суті є лобістом використання
природного
газу
для
отримання
тепла,
генерації
електроенергії. Міста в Україні воюють з центральною владою
за енергозбереження", - заявив С.Одарич на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".
15 - 16 травня у місті Черкаси відбулась дводенна конференція «Впровадження Угоди мерів як
шлях до енергетичної безпеки України», організаторами якої виступили Асоціація
«Енергоефективні міста України» та Черкаська міська рада. До участі були запрошені представники
органів центральної виконавчої влади, донорських структур та
міжнародних організацій, посольств, громадських організацій,
міст – членів Асоціації «Енергоефективні міста України», а
також провідні експерти та консультанти.
У відкритті конференції взяв участь Перший віце-прем’єр
України Валерій Хорошковський. У своєму виступі він, зокрема,
зазначив, що всі напрацювання та пропозиції, які пролунають
на конференції у Черкасах, Уряд візьме до уваги.
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26 – 29 червня в м. Полоцьк Республіки Білорусь відбулась
Міжнародна конференція "Від ененргоефективного будинку до енергоефективного міста" де відбувався обмін досвідом та
розширення співпраці між м. Полоцьком, містами Білорусії і
регіону Європейського інструмента добросусідства в області
сталого енергетичного планування та енергозбереження, також
Асоціація презентувала себе, як структуру підтримки Угоди
мерів та сприяння зміцнення потенціалу міських енергоменеджерів, провівши презентації та участь
в обговореннях, налагодженню контактів представників білоруських, українських, молдавських,
грузинських, вірменських та азейбарджанських міст.
10 липня у м.Чернігові відбувся інформаційно-навчальний
семінар з впровадження «Угоди мерів» в містах України.
Захід проводиться проектом «Енергія для східних мерів»,
що впроваджується в рамках програми Європейської Комісії
«Просування Угоди Мерів на Схід: Підтримка участі міст
Східного Партнерства і Центральної Азії в Угоді
Мерів». Міжнародне представництво партнерів проекту –
Італія, Україна, Литва, Білорусь, Молдова, Боснія і Герцеговина.
Організаторами семінару виступають лідер проекту Болонський Університет, а також партнери
проекту Асоціація «Енергоефективні міста України» та Луцька міська рада, за підтримки
чернігівського Центру «Доброчин». Метою заходу було ознайомлення представників регіональних
органів місцевого самоврядування та громадського сектора Чернігівщини з європейською
ініціативою «Угода мерів», що має на меті підтримати зусилля органів місцевого самоврядування у
зміцненні їх енергетичної безпеки, скороченні викидів парникових газів, зменшення залежності від
викопних видів палива та покращення якості життя мешканців.
16 липня розпочався Міжнародний форум програм ЄС CUIDAD та
Covenant of Mayors East «Співпраця в урбаністичному розвитку та
Угода мерів Схід», що тривала два дні. У роботі форуму,
присвяченому енергоефективності та сталому енергетичному
розвитку міст, взяли участь представники Європейської Комісії,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, керівники і технічний персонал муніципалітетів країн Східного
партнерства та Центральної Азії, котрі є підписантами "Угоди мерів".
Понад 70 учасників з 12 країн обговорювали проблеми, передову практику, досвід та виконання
"Угоди мерів" в країнах ENPI (Європейської політики сусідства та партнерства).
Зокрема, учасники мали нагоду:

обмінятися передовим та практичним досвідом муніципального енергозбереження,
розробки і реалізації SEAP – Планів сталого енергетичного розвитку міст;

дізнатися про можливості фінансування енергозберігаючих заходів, представлених в
SEAP;запропонувати ідеї для покращення співпраці між містами на різних етапах процесу
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виконання "Угоди мерів" (підписання, розробки та
впровадження SEAP);
нав’язати контакт з офісами "Угоди мерів" в Брюсселі, Львові та
Тбілісі, а також зі співробітниками Служби підтримки та
координаторами в регіоні;
надати свої рекомендації про механізми підтримки міст у
виконанні Угоди мерів
Європейською Комісією та
відповідними структурами Угоди.

У Києві, 4-5 жовтня пройшов двохденний Регіональний форум "Угода Мерів - шлях до сталого
енергетичного розвитку на рівні міста та країни".
Захід проводився спільно Асоціацією "Енергоефективні міста України"
у рамках проекту "Модель розбудови потенціалу Угоди Мерів для
України та Грузії" та офісом проекту Угода Мерів - Схід. В форумі
прийняло участь більше 110 міських голів, заступників мерів,
посадовців та енергоменеджерів з України, Молдови, Білорусії, Грузії,
Казахстану, Таджикистану та країн ЄС. Це був унікальний плацдарм
для дискусії між досвідченими учасниками Угоди Мерів та
муніципалітетами, які нещодавно приєдналися до ініціативи.
Енергоємність країн регіону Угоди Мерів – Схід в 3-4 рази вище ніж в Європейському Союзі. Цей
факт підкреслив Ендрю Расбаш, керівник програм допомоги представництва ЄС в Києві на відкритті
Регіонального форуму. На його думку, приєднання до ініціативи Угоди Мерів, яка налічує більше
ніж 4200 міст в Європейському Союзі - хороший спосіб наслідувати приклад цієї ініціативи
європейських міст, які намагаються зменшити споживання енергії на 20% до 2020 року. Також
енергоефективності в будівлях приділяється все більше уваги з боку влади країн в регіоні, які
виділяють все більше і більше фінансування з метою зменшення споживання енергії. Окрім
технологічної модернізації, важливо змінити підхід жителів до використання ресурсів , - Олександр
Кравченко, представник Департаменту з питань енергоефективності Білорусії продемонстрував, як
впровадження лічильників води в будинках зменшило споживання води в будівлях у два рази по
всій країні.
Експерти з Німеччини, Словенії та Польщі надали цінні практичні
приклади того, як їхні муніципалітети розробляли економічно
обґрунтовані проекти після написання ПДСЕР – Плану Дій Сталого
Енергетичного Розвитку. Форум також створив простір для зустрічі
банкірів – міжнародних фінансових інституцій та їх можливих клієнтів –
муніципалітетів. Юлія Шевчук, представник NEFCO, заявила, що на її
думку, здійснення проектів є набагато складнішою задачею для
муніципалітетів ніж просто підписання Угоди Мерів. В той же час,
більшість професіоналів фінансового сектору відзначали, що як правило вони очікують, що міста,
які приєднались до Угоди Мерів будуть мати кращий управлінський та проектний потенціал. Сергій
Горбачов, з KFW зізнався, що, швидше за все, банки вважатимуть за краще мати справу з містами учасниками Угоди Мерів, в зв'язку з їх кращим потенціалом і чітким аналізом існуючих проблем і
прорахунком шляхів їх вирішення в розроблених ПДСЕР. На його думку, це знижує банківські
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ризики і, таким чином, процентна ставка для муніципалітетів - учасників угоди може бути
нижчою,що підвищить окупність проектів і зробить співпрацю з ними більш ефективною. Загалом
даний захід надав можливість учасникам створити необхідне підґрунтя для майбутньої співпраці та
забезпечити сталий розвиток своїх міст.
http://www.enefcities.org.ua/uk/news/events/432-111012-q-qВ рамках форуму 4 жовтня в Києві було зорганізовано прес-конференцію.
Матеріали прес-конференції можна переглянути на сайтах ЕМУ, ЗМІ, та проекту "Модель
розбудови потенціалу Угоди Мерів для України та Грузії"

3. Формування енергетичної політики місцевих громад на засадах сталого
розвитку
Питання формування енергетичної політики місцевих громад багато приділялось уваги з боку
керівництва Виконавчої дирекції як у форматі виступів на конференціях та семінарах, так і у форматі
двосторонніх зустрічей та консультацій з керівництвом міст.
У процесі підготовки програм тренінгів що були заплановані в рамках проекту «Угоди мерів - Схід»,
де одним з питань було формування енергетичної політики місцевих громад усім містампідписантам Угоди мерів було розіслано спеціально розроблений опитувальник. Зібрані дані
допомогли працівникам ЕМУ побачити реальний стан справ у містах підписантах Угоди мерів та
якісно підготувати тренінгові матеріали. Що стосується України, то в результаті було зафіксовано
що у більшості опитаних міст – підписантів Угоди мерів (59%) є енергоменеджер, або особа що
виконує обов’язки енергоменеджера. Одним з факторів що вплинув на впровадження систем
енергоменеджменту у цих містах стало членство у Асоціації «Енергоефективні міста України» де
одним з приорітетних напрямків діяльності є розвиток ефективних систем управління процесами
використання енергоресурсів на основі сучасних методів моніторингу, аналізу, планування та
контролю енергетичних об’єктів.
Основною метою проведення вищезгаданих тренінгів було навчити міста бути успішними в Угоді
мерів, а саме вчасно і якісно виконувати такі зобов’язання, як адаптація адміністративної структури,
написання SEAP з усіма його складовими, проведення інформаційних компаній та інше. Написання
стратегічних планів вимагає технічної, статистичної, фінансової та іншої інформації, оскільки в
частині міст така особа, як енергоменеджер (ця інформація могла б бути опрацьована ним)
відсутня, то необхідно залучати в роботу інших посадових осіб (стратегічне планування, розробка
програм, д.п.). Саме тому для якісного проведення тренінгу, та в результаті написання Плану дій з
сталого енергетичного розвитку в кожному з міст було прийнято рішення залучити до тренінгу
людей що відповідають за енергоменеджмент, а також планування.
У 2012 році було запущено ще одне опитування серед міст – членів Асоціації щодо рівня витрат на
придбання енергоресурсів в міських та районних бюджетах.
Результати опитування:
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Теплодар
Середня чисельності населення міста за 2006-2012 рр. – 10 тис. осіб.

Бурштин
Середня чисельності населення міста за 2006-2012 рр. – 15,2 тис. осіб.

Новоукраїнка
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 19,6 тис. осіб.
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Могилів - Подільський
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 32,6 тис. осіб.

Жмеринка
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 35,4 тис. осіб.

Вознесенськ
Середня чисельності населення міста за 2007-2012 рр. – 37,3 тис. осіб.

Борислав
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 37,8 тис. осіб.
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Миргород
Середня чисельності населення міста за 2006-2012 рр. – 41,7 тис. осіб.

Коломия
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 61,3 тис. осіб.

Ковель
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 67,5 тис. осіб.

Нововолинськ
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 57,6 тис. осіб.
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Первомайськ
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 57,6 тис. осіб.

Бердянськ
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 120,7 тис. осіб.

Луцьк
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 208,6 тис. осіб.

Тернопіль
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 217,5 тис. осіб.
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Херсон
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 338,4 тис. осіб.

Кривий Ріг
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 674,0 тис. осіб.

Львів
Середня чисельності населення міста за 2006-2011 рр. – 753,0 тис. осіб.

Незважаючи на приріст доходів міст у останні роки, темпи приросту витрат на придбання
енергоресурсів виявилися ще вищими, в результаті спроможність міст активно інвестувати у свій
розвиток та стабільно займатися поточним господарюванням падає. Намагання місцевої та
центральної влади стримувати ріст цін на енергоносії, тенденція до подорожчання яких
формується у загальносвітовому масштабі, є безперспективними. Ця тактика лише виснажує
місцеві та державні фінанси і веде до поглиблення кризи у місцевій економіці. Потрібна зміна
тактики - переспрямування усіх зусиль на постійне скорочення споживання енергоресурсів в
темпах, еквівалентних прогнозу зростання цін на викопне паливо на світових ринках.
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4. Розробка та впровадження стандартів енергоменеджменту, міських
енергетичних планів, цільових бюджетних програм та інвестиційних
проектів
18-19 жовтня у рамках проекту "Угода Мерів - Схід" відбувся
перший об'єднаний тренінг для представників органів
місцевого самоврядування, національних експертів та
координаторів Угоди Мерів.
Перший день, 18 жовтня дозволив учасникам з Молдови, України
та Білорусії відвідати виступи, присвячені Угоді Мерів а також
налагодити контакти з представниками національних структур
підтримки та містами.
Другий день був присвячений практичним аспектам впровадження Угоди Мерів, тому учасники
тренінгу були розподілені за двома групами. Перша група учасників відвідала загальну сесію для
місцевих осіб, відповідальних за прийняття рішень та ознайомилась з процесом виконання
зобов’язань Угоди Мерів та проблемами які виникають під час виконання цих зобов’язань. Інша
група, яка складалась з енергоменеджерів на чолі з Ірене Габріеляйтьєне з Об’єднаного
Дослідницького Центру Європейської Комісії виконувала практичні вправи по заповненню шаблону
Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку. В загальному понад 80 учасників відвідали захід

20-21 грудня, в рамках виконання завдань з розбудови місцевого потенціалу проекту «Угода мерів Схід», у Львові пройшов перший тренінг для українських міст, які підписали Угоду, які, з різних
причин, не підготували вчасно План дій
для сталого енергетичного розвитку
(ПДСЕР).
Метою
тренінгу
було,
насамперед,
прискорити
процес
підготовки ПДСЕР, а також допомогти
містам належним чином влаштувати
систему
енергоменеджменту
та
налагодити енергетичне планування.
У процесі підготовки програми тренінгу,
невдовзі після першого інформаційного
семінару (18-19 жовтня 2012р.) усім
містам-підписантам Угоди мерів в Україні
було розіслано спеціально розроблений опитувальник. Зібрані дані допомогли працівникам ЕМУ організаторам тренінгу встановити, на якій стадії знаходиться впровадження системи
енергоменеджменту та розробки ПДСЕР, розділити потенційних учасників на дві групи та
відповідним чином адаптувати програму заходу до нагальних потреб міст. До участі у тренінгу було
запрошено по 2 особи від кожного міста: працівника, що відповідає за енергоменеджмент, і особу,
яка займається енергетичним плануванням.
У підготовці та проведенні заходу вперше було використано виключно тренінгові методики
інтерактивного спілкування, значну частину часу було відведено для праці у малих групах.
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Тренінгові сесії проводили координатор Служби підтримки Угоди мерів-Схід Ірина Городиська,
експерт проекту Мар’яна Приступа (ЕМУ) та енергоменеджер м. Луцька Олександр Дей, до них
долучилися лідер команди проекту «Угода мерів-Схід» Анатолій Копець і неключовий експерт цього
ж проекту Андрій Кирчів (ЕМУ). Із презентацією норм українського законодавства, що регламентує
сферу енергоефективності, виступив представник Національного Координатора Володимир
Саджаниця.
В цілому учасники тренінгу високо оцінили як нову форму проведення такого плану заходів, так і
змістове наповнення, що було відображено у заповнених ними Листках оцінки. Аналогічний тренінг
для другої групи представників українських міст-підписантів Угоди заплановано на 30-31 січня
наступного року.
30-31 січня 2013р. у Львові у рамках виконання завдань проекту «Угода мерів – Схід» з розбудови
потенціалу громад міст-підписантів Угоди, відбувся тренінг для енергоменеджерів та осіб,
відповідальних за енергетичне планування.
У тренінгу взяли участь представники другої групи українських міст, що долучилися до цієї
престижної європейської ініціативи (нагадаємо що аналогічний тренінг для першої групи відбувся
наприкінці грудня минулого року). Як і попереднього разу, до насиченої програми практичного
навчання було включено, зокрема, детальний розгляд частин Плану дій для сталого енергетичного
розвитку (SEAP), методика збору даних та обрахунку викидів двоокису вуглецю для підготовки
Базового кадастру (ВЕІ), адаптація адміністративної структури із формуванням системи
енергоменеджменту, а також підходи до енергетичного та стратегічного планування.
Під час підсумкової сесії учасники відзначили високий рівень команди тренерів, що дозволило
виконати всі завдання та виправдати очікування від навчання. Водночас майже одностайно вони
висловилися за продовження серії тренінгів із ще більшою деталізацією розгляду кожного із пунктів
запропонованої програми.

Наступні тренінги заплановані на 2013 рік для міст підписантів Угоди мерів Молдова, Кавказу та
Центральної Азії.
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5. Розвиток ефективних систем управління процесами використання
енергоресурсів у містах на основі сучасних методів моніторингу, аналізу,
планування та контролю
При розробці тренінгових та консультаційних матеріалів для формування мотивації та політичної
волі керівництва міста та депутатів для впровадження системи енергоменеджменту враховувались
сучасні міжнародні практики.
У 2012 році команда ЕМУ використовувала рекомендації та вимоги вищевказаного стандарту в
рамках підготовки тренінгів, навчальних зустрічей з містами та особистих консультацій з вищим
керівництвом міст.
Міжнародний стандарт ISO 50001
Energy management systems — Requirements with guidance for use (Системи
енергоменеджменту — Вимоги по використанню).

В цілях підвищення енергоефективності багато закордонних
компаній
на
організацій
впроваджують
системи
енергоменеджменту на основі міжнародного стандарту ISO
50001 Energy management systems — Requirements with
guidance for use. Мета стандарту полягає в наданні
компаніям та організаціям структурованого і всеосяжного керівництва з оптимізації процесу
споживання енергетичних ресурсів і системного управління даним процесом. Компанії, що
впроваджуватимуть систему енергетичного менеджменту, отримають можливість скоротити
витрати на споживання енергії і знизити вплив на навколишнє середовище.
В рамках виконання проекту "Модель розбудови потенціалу Угоди Мерів для України та Грузії"
компанією Енвідатек було проведено попередній аудит стреми енергоменеджменту міста
Кам’янець – Подільськ. В результаті підготовлено звіт з рекомендаціями для покращення системи.

6. Співпраця з органами державної влади всіх рівнів у питаннях
енергоефективності, сталого розвитку міст і територій, залучення
державних інвестицій та вдосконалення законодавства
Упродовж року налагоджувалось постійні комунікацій між членами Правління і Ревізійної комісії
Асоціації та ключовими в сфері енергоефективності урядовими структурами та організаціями
національного рівня. Заступник Виконавчого директора Асоціації ЕМУ увійшов в Громадську Раду
при Держенергоефективності. Метою його діяльності було лобіювання змін до законодавства в
сфері енергоефективності.
Беручи участь у чотирьох засіданнях Громадської ради у 2012 році виконавчою дирекцією ЕМУ
забезпечувалось та підтримувалось популяризація Директив ЄС на тематику: енергетичного
функціонування будівель; енергетичних послуги та енергоефективності кінцевого споживача;
енергоефетивного маркування.
Також у 2012 році було продовжено просування Угоди мерів в Україні на рівні державних структур,
зокрема відбулось підписання меморандуму Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово – комунального господарства України щодо отримання статусу національного
координатора Угоди мерів.
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У продовж року виконавча дирекція ЕМУ налагоджувала співпрацю з Асоціацією міст та громад
України включно з її регіональними відділеннями. В результаті цього створено резолюцію форуму
яка містить звернення щодо необхідності активізації співпраці Асоціації ЕМУ та Асоціації АМУ.
Налагоджено співпрацю з Європейсько-Українським енергетичним Агентством. В результаті чого
було напрацьовано матеріали доступні для використання містами ЕМУ.
9 лютого в приміщенні Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
відбулося установче засідання Робочої групи з координації
проектів та програм міжнародної технічної допомоги.
В ході зустрічі було озвучено та обговорено пропозиції Мінрегіону
щодо співробітництва з проектами та програмами міжнародної
технічної допомоги, зокрема, можливостей співпраці щодо
підвищення обізнаності населення з питань державної політики у сфері регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства. У засіданні взяли участь міністр Анатолій
Близнюк, перший заступник міністра Олександр Аліпов, директор Департаменту міжрегіонального
та міжнародного співробітництва Ольга Романюк, представники міністерства, керівники проектів та
програм міжнародної технічної допомоги (ПРООН, USAID, Швейцарське бюро співробітництва, Рада
Європи, SIDA, GIZ, ЄК, ЄБРР, Світовий банк). Асоціація «Енергоефективні міста України» як один з
партнерів проекту «Угода мерів - Схід» була представлена заступником виконавчого директора
Сергієм Кошаруком. У ході засідання присутні заслухали доповідь керівника групи експертів даного
проекту Анатолія Копця, котрий представив перспективи поширення європейської ініціативи «Угода
мерів» серед українських міст з метою покращення ситуації в сфері житлово-комунальномого
господарства, скорочення викидів CO2, запровадження енергоощадних заходів та поширення
використання поновлюваних джерел енергії на своїх територіях.

7. Освоєння та адаптація до місцевих потреб інноваційних форм
публічно-приватного
партнерства,
механізмів
фінансування
муніципальних програм з енергоефективності та інвестиційних проектів
З метою опрацювання цього напрямку команда ЕМУ разом з комерційною та некомерційною
агенціями провела опрацювання пропозицій щодо ідентифікації заощаджень від впровадження
енергоефективних проектів та відтворення заощаджень у міському бюджеті у відповідності до умов
фінансування проектів з енергоефективності. В результаті
розроблені пропозиції моделі
ідентифікації заощаджень від впровадження енергоефективних проектів – встановлення ІТП в
бюджетних установах. Детальнішою інформацією володіють експерти енергетичних агенцій.
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8. Налагодження співпраці між містами та розвиток міжнародного
співробітництва
2 серпня підписано угоду про співробітництво між Всеукраїнською благодійною організацією
«Глобальна синергія» та Асоціацією «Енергоефективні міста України»
Представником всеукраїнської благодійної організацієї
«Глобальна синергія» було відзначено відрадний факт, що
сьогодні її колеги по організації отримали надійного
партнера в особі Асоціації «Енергоефективні міста України»,
яка продуктивно працює й опирається на громадську
ініціативу міст-членів Асоціації, є колективним членом
багатьох європейських структур. Наші спільні пріоритети,
додала Оксана Фірсова, піднести рівень обізнаності
громадян у питаннях енергоефективності, енергетичної
безпеки та глобальних змін клімату, формувати енергетичну
політику місцевих громад на засадах сталого розвитку, що передбачає підвищення якості
енергетичних послуг, скорочення обсягів споживання викопного палива та зменшення забруднення
довкілля.
Внаслідок інформаційних кампаній в рамках виконання міжнародних проектів (насамперед – Угода
мерів - Схід) число українських міст-підписантів зросло до 35 (станом на грудень 2012р.), а також
з’явилися Національний Координатор Угоди мерів (Міністерство регіонального розвитку) та
Територіальний Координатор (Львівська обласна державна адміністрація). Ріст числа підписантів
Угоди мерів необхідно синхронізувати із виконанням ними зобов’язань в рамках Угоди,
насамперед – впровадження системи енергоменеджменту та підготовки і подачі ПДСЕР.
1 лютого 2013р. в офісі проекту «Угода мерів-Схід» у
Львові відбулися установчі збори Клубу Мерів міст
Львівщини, які приєдналися до ініціативи Угоди мерів.
Участь у засіданні взяли міські голови Кам’янки-Буської
Олег Омелян, Жовкви – Петро Вихопень, Перемишлян –
Олександр Зозуля, Бібрки – Тарас Чабан, Новояворівська –
Василь Муравель та Глинян – Ярослав Паньків (у
телефонному режимі до зборів долучився також міський
голова Самбора Тарас Копиляк, а також керівник проекту
«Угода Мерів –Схід» та його ключовий експерт Анатолій Копець, голова правління ГО «Інститут
врядування», уповноважений представник міського голови Самбора та в.о. начальника Управління
енергоефективності та інвестиційної політики Департаменту економічного розвитку, інвестицій,
торгівлі та промисловості Львівської обладміністрації (відповідальний за реалізацію повноважень
ЛОДА як територіального координатора Угоди мерів на Львівщині) В. Лозинський, Анатолій
Чемерис - експерт-консультант з питань сталого розвитку малих міст, заступник виконавчого
директора Асоціації ЕМУ Андрій Кирчів та директор Агенції із сталого енергетичного розвитку
О.Шумельда. Учасники зустрічі розглянули та в цілому затвердили Положення про клуб,
домовившись про незначні зміни та деталізацію окремих пунктів, а також обрали Президента Клубу
Мерів. Ним, за пропозицією В.Муравеля, одностайно підтриманою учасниками зборів, став міський
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голова Жовкви Петро Вихопень. У виступах засновники клубу відзначили значення неформального
спілкування керівників такого рангу для максимально ефективного впровадження Угоди у містах,
підкреслюючи, водночас, важливу роль Територіального Координатора (Львівської ОДА) та
національної Структури Підтримки (ЕМУ) у координації та практичної допомоги у стабільності та
прогресі цього процесу. Міські голови малих міст висловили сподівання, що такого типу об’єднання
дозволить їм більш плідно діяти як на національному, так і загальноєвропейському рівнях, стати
більш привабливими для міжнародних донорських інституцій і виходити із власним досвідом та
ініціативами на найвищий рівень прийняття рішень.
Важливо зазначити, що Клуб підписантів Угоди мерів Львівщини є першим на усьому просторі,
охопленому проектом «Угода мерів – Схід». Роль Секретаріату Клубу покладено на Асоціацію ЕМУ.
27-30 серпня делегація Асоціації «Енергоефективні міста
України» на запрошення Агенції розвитку «Sinergija» (м.
Моравське Топліце, Словенія) відвідала Республіку Словенія.
Під час 4-денного візиту працівники Асоціації провели зустрічі
в ряді енергетичних агенцій Словенії (зокрема DA “ Sinergija”,
LEA “Pomurje”, EnergAP, LEA “Spodnje Podravje” та ряду інших),
в ході яких словенські колеги представили свій досвід
створення і розбудови енергетичних агенцій. Крім того
словенські колеги поділилися своїм досвідом реалізації
європейських проектів в сфері енергоефективності, провели
презентацію експериментального будинку, в якому була проведена реновація у відповідності до
стандартів «green-house» та «low-energy house», також була продемонстрована робота
встановленого обладнання з виробництва відновлювальних джерел енергії.
В ході візиту делегація Асоціації відвідала виставку «AGRA 2012» в м. Горні Радгони і прийняла
участь в роботі форуму з питань виробництва біогазу в рамках виставки.
Отриманий в рамках цієї поїздки досвід дав можливість скорегувати Стратегічний план розвитку
Української некомерційної агенції (УНЕА), яку сплановано створити в рамках проекту "Модель
розбудови можливостей Угоди Мерів для України і Грузії". Це стало практичним результатом
поїздки і поклало черговий крок в розвиток українсько-словенської співпраці.
Також у продовж року активно розгорталась діяльність щодо підтримки ділових та партнерських
стосунків з Асоціаціями «Energy cities» та «Klimate Alliance», колективним членом яких є ЕМУ (як в
рамках діючих проектів, так і поза ними); в контексті реалізації угоди про партнерство між ЕМУ та
Polish Network of Energie-Cités (PNEC) підготовлено та подано спільну заявку «Живі дахи та стіни
України», учасниками якої є 10 міст-членів ЕМУ.
Для розвитку «енергетичного побратимства» між м. Кам’янець-Подільський та Безансон (Франція) і
Ченстохова (Польща) спільно з міською радою м. Кам’янець-Подільський підготовлено відповідні
листи намірів та надіслано у вищевказані міста. Отримано принципово позитивні відповіді,
готуються наступні кроки щодо розвитку «енергетичного побратимства».
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9. Розбудова потенціалу міст у напрямку використання відновлювальних
джерел енергії
В листопаді представники Асоціації «Енергоефективні міста України»
Олег Гарасевич та Агнєшка Скіру-Новіцка взяли участь у стартовій зустрічі
проекту Партнерство ReNERGY, яке відбулося в Стокгольмі, Швеції.
Основною ціллю цього нового трьохрічного проекту, фінансованого
Шведським інститутом є створення транснаціональної багатосторонньої
платформи співпраці з метою обміну поглядами на формування стійких
систем енергетичного розвитку в регіоні Балтійського моря.
Лідером консорціуму, який включає в себе організації з Швеції, України, Естонії, Білорусії та
Молдови, проекту ReNERGY є Шведський Королівський Технологічний інститут. Окрім Асоціації
«Енергоефективні міста України» проект включає і інших українських представників, серед них Національний технічний університет України (Київ), Національний університет водного господарства
та природокористування (Рівне), Інститут гідромеханіки НАН України (Київ), Міська рада м. Біла
Церква, КП «Київводоканал» та Асоціація енергоефективного проектування України.
Загальна мета проекту ReNERGY - обмін досвідом та кращими практиками у сфері розвитку
енергоефективних рішень у містах, а також обговорення з приводу пом’якшення зміни клімату,
будівництва нових кліматично нейтральних міських дільниць, модернізація та підвищення
енергоефективності у старих будівлях для створення нових креативних підходів, методів та
інструментів для спільного процесу створення сценаріїв майбутньої стійкості.
Також у рамках проекту планується обговорити останні технологічні розробки з використання
відновлювальної енергії і розумних систем виробництва/розподілу енергії та бізнес-моделей для
сприяння розробці і впровадженню енергоефективних технологій.
І наостанок, проект передбачає тестове використання методу ретрополяції за участю користувачів
для сталих систем опалення / охолодження в українських містах - учасниках RENERGY та розробки
стратегії для мережі RENERGY як платформи для міжнародного співробітництва задля спільних
досліджень, освіти, інновацій та розбудови потенціалу для сталих енергетичних систем в містах
регіону Балтійського моря.
В результаті Асоціацією (Олег Гарасевич, Аґнєшка Скірру-Новіцька) підготовлено пропозиції щодо
комплексної ревіталізації будівлі колишнього трамвайного парку по вул. Вітовського у Львові в
рамках якого пропонується відкрити музей техніки та інформаційно-навчально-демонстраційний
центр енергоефективності й відновної енергетики. При цьому центр мав би стати основним рушієм
попереднього відновлення і пристосування будівлі до нових функцій. А центральним діючим
«експонатом» як музею, так і центру в майбутньому могла б стати перша у Львові сонячна
електростанція
Основна перешкода для розгортання експозиції музею – непристосованість приміщень трамвайного
парку. Відповідно першочергове завдання – це комплексний ремонт і реставрація будівель з
докладним відновленням їхнього первісного зовнішнього вигляду та фаховою реорганізацією
внутрішнього простору. Якщо місто підтримає ідею створення центру енергоефективності та
відновної енергетики разом з музеєм техніки в приміщенні трампарку (для потреб центру можна
було б у центральному ангарі, який значно вищий за інші два, що по боках, зробити легке
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перекриття та влаштувати другий поверх; тоді всі три ангари на партері матимуть ту саму висоту),
то наступним кроком повинно стати створення спільної робочої групи для випрацювання
відповідного проекту та пошуку зацікавлених інвесторів.
Асоціація «Енергоефективні міста України» пропонує використати широку мережу власних зв’язків
у цій сфері (насамперед з партнерами за кордоном, які зацікавлені у прозорому входженні на
український ринок та можуть гарантувати належну якість робіт). Львівська міська рада теж має
подібний досвід. До речі, це добра нагода наповнити реальним змістом стосунки з давнім містомпобратимом Львова Фрайбургом – «сонячною столицею» Німеччини.

10. Зміцнення потенціалу Асоціації ЕМУ
Впродовж 2012 року кількість членів Асоціації збільшилася на 3 нових і становить на сьогодні 28
міста, до Асоціації ЕМУ вступили:
У відповідності до рішення сесії міської ради міста Новоукраїнка Кіровоградської області,
прийнятого 8 листопада 2011р., місто стало членом Асоціації ЕЕМУ починаючи із 1 січня
2012р.
6 липня 2012 року двадцять друга сесія Тернопільської міської ради шостого скликання
прийняла політичне рішення про приєднання міста Тернопіль до Добровільного
об’єднання органів місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міcта України»
26 липня 2012 року відбулося засідання чергової 20 сесії Рівненської міської ради де було
прийняте рішення про приєднання міста Рівне до Добровільного об’єднання органів
місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міcта України»
Виконавча Дирекція Асоціації "Енергоефективні міста України" підписала Декларацію «Прямуй
на зелене/ Go green».
Рух «Прямуй на зелене/ Go green» був започаткований у 2008 році Представництвом ООН в
Україні. Дана Декларація закликає до об’єднаних зусиль та колективних дій
з боку усіх секторів суспільства заради трансформації України у державу з
високим рівнем екологічної свідомості. Документ базується на Декларації
Ріо-де-Жанейро з Навколишнього Середовища та Розвитку, Принципах
Глобального Договору №7 (Бізнес повинен підтримувати превентивний
підхід по відношенню до проблем з навколишнім середовищем), №8
(Вживати заходів по сприянню більшому рівню екологічної відповідальності)
та №9 (Заохочення розвитку та поширення екологічно-орієнтованих
технологій), а також на Цілі Розвитку Тисячоліття №7 відносно стійкого
екологічного розвитку.
Декларація заснована на 4 принципах:
 Екологічної свідомості
 Сталого розвитку
 Превентивності
 Демократичної участі
Як практичну реалізацію взятих на себе зобов’язань експерти Асоціації розробили Енергетичну
політику АЕМУ (політику «Зеленого офісу»), яка була затверджена керівництвом.
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Надходження ресурсів

У грн.

Надходження ресурсів
Вступні та членські внески (9,64%)
Цільове фінансування (89,28%)
Пасивні доходи (1,08%)
Разом

Пасивні доходи
(1,08%)

247 400
2 291 172
27 845
2 566 417

Вступні та
членські внески
(9,64%)

Вступні та членські внески
(9,64%)
Цільове фінансування
(89,28%)
Пасивні доходи (1,08%)

Цільове
фінансування
(89,28%)
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№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Міська рада

Вид внесків

Сума, грн.

Жмеринська міська рада
Бердянська міська рада
Славутичська міська рада
Івано- Франківська міська рада
Львівська міська рада
Долинська міська рада
Херсонська міська рада
Алчевська міська рада
Первомайська міська рада
Вінницька міська рада
Нововолинська міська рада
Хмільницька міська рада
Черкаська міська рада
Новоукраїнська міська рада
Луцька міська рада
Криворізька міська рада
Южноукраїнська міська рада
Вознесенська міська рада
Тернопільська міська рада
Новоград- Волинська міська рада
Разом

Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок

2 000,00
20 000,00
2 000,00
9 600,00
26 800,00
2 000,00
24 000,00
8 000,00
6 000,00
30 000,00
4 000,00
2 000,00
22 000,00
6 000,00
16 000,00
50 000,00
3 000,00
2 000,00
8 000,00
4 000,00
247 400

Внески здійснили 20 міст на загальну суму: 247 400,00 грн.
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Розподіл внесків за видами наступний
Вид внесків

кількість міст

Сума, грн

Вступні внески

3

12 000

Членські внески

20

235 400

Разом

247 400

Динаміка надходжень вступних та членських внесків
Показники

К-сть міст членів Асоціації
К-сть міст, котрі сплатили членські
та вступні внески
Сума сплачених внесків, в т. ч.
вступних внесків
членських внесків

Надходження за роками, грн
2008
2009
2010

2011

2012

16
9

18
12

23
14

27
15

32
20

119 388
36 000
83 388

106 688
8 000
98 688

139 000
12 000
127 000

177 000
28 000
149 000

247 400
12 000
235 400
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Цільове фінансування
Назва організації
Кліматичний Альянс
МОDEL
COM- EST
COM- Grant
GIZ
SPINE
WUS
Разом
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Сума, грн
31 921
136 552
709 003
1 243 756
24 759
80 954
64 227
2 291 172

У відсотках
1,39
5,96
30,94
54,28
1,08
3,53
2,80
100

Структура витрат
Назва витрат
Адміністративні видатки
Програмні видатки
Разом

За 2012 рік
Сума, грн.
1 187 377
1 307 283
2 494 661

%
47,6
52,4
100
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Розподіл видатків
Статті видатків
Витрати на зарплату, соціальні платежі та податки, в т.ч.
Витрати на відрядження
Витрати на забезпечення діяльності офісу, в т.ч.
Витрати на зв`язок та поштові витрати
Витрати на оренду та охорону офісу
Господарські витрати витрати на обслуговування офісної техніки
Обладнання та програмне забезпечення
Проведення загальних зборів і засідань правління
Друк матеріалів
Проведення конференцій
Проведення семінарів та круглих столів
Витрати на партнерів згідно грантових договорів
Інші витрати
Разом
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Сума, грн.
847 359
217 803
150 260
13 886
102 111
34 263
25 242
73 836
93 200
402 300
235 150
435 325
14 186
2 494 661

%
33,97
8,73
6,02
0,56
4,09
1,37
1,01
2,96
3,74
16,13
9,43
17,45
0,57
100

Розподіл адміністративних видатків
Статті видатків
Витрати на зарплату, соціальні платежі та податки, в
т.ч.
Витрати на відрядження
Витрати на забезпечення діяльності офісу, в т.ч.
Витрати на зв`язок та поштові витрати
Витрати на оренду та охорону офісу
Господарські витрати та витрати на обслуговування
офісної техніки
Обладнання та програмне забезпечення
Проведення загальних зборів і засідань правління
Інші витрати
Разом

Сума, грн.

%

834 930
88 923
150 260
13 886
102 111

70,32
7,49
12,65
1,17
8,60

34 263
25 242
73 836
14 186
1 187 377

2,89
2,13
6,22
1,19
100
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Розподіл програмних видатків
Статті видатків
Витрати на зарплату, соціальні платежі та податки, в
т.ч.
Витрати на відрядження
Друк матеріалів
Проведення конференцій
Проведення семінарів та круглих столів
Витрати на партнерів згідно грантових договорів
Разом

Сума, грн.

%

12 429
128 880
93 200
402 300
235 150
435 325
1 307 284

0,95
9,86
7,13
30,77
17,99
33,30
100

Баланс фінансових результатів
Сальдо на р/р станом на 01.01.2012
Прихід коштів за 2012рік

318
2 566 416

Видатки за 2012рік

2 494 661

Кошти на р/р на 01.12.2012 р

72 073
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1. ФОРМУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ НОВОЇ СВІДОМОСТІ І ПОВЕДІНКИ
ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯН ЗАДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ, ЗАХИСТУ КЛІМАТУ І ДОВКІЛЛЯ
ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ

ФОРМА
ЗВІТНОСТІ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ

Спеціальні зустрічі з керівництвом міст
з метою переконання у важливості ролі
місцевих політиків в забезпеченні
сталого розвитку підзвітних територій

Постійно

Піврічні звіти

Внески, гранти

Прес-конференції, прес-релізи та
публікації в ЗМІ з приводу досягнень
міст-членів ЕМУ (реалізованих
проектів, проведених Днів енергії,
конференцій, семінарів, тренінгів і т.п.)
Організація інтерв’ю з міськими
головами та з керівниками відповідних
напрямків міськвиконкомів у містах
ЕМУ
Презентації для керівництва та для
потенційних енергоменеджерів місткандидатів та учасників Угоди мерів

Постійно,
згідно
отриманої з
міст інформації

Інформація про
поширені
повідомлення в
ЗМІ, інформація на
веб-сторінці ЕМУ
Інформаційні
повідомлення

А.Кирчів,
М.Приступа,
В.Лесюк,
А.СкірруНовіцка
А.Яценко,
Працівники,
закріплені за
містами
А.Яценко,
Працівники,
закріплені за
містами
О.Гарасевич,
А.Яценко,
Працівники,
закріплені за
містами

Внески, гранти

Допомога містам в організації Днів
Сталої енергії та інших масових заходів
із підвищення поінформованості
громад (в т.ч. в містах Луцьк, Львів,
Камянець-Подільський)
Участь в організації та проведенні
Європейського Тижня Сталої Енергії

Постійно,
згідно із
попередніми
домовленостя
ми з містами
Квітень –
червень

Внески, гранти,
проект МОДЕЛСІУДАД

Використання тематичних
інформаційних матеріалів при
організації Днів сталої енергії ЩО ЦЕ
Виготовлення інформаційних буклетів
на тематику використання
відновлювальних джерел енергії
Прес-анонси та прес-релізи з приводу
заходів Асоціації ЕМУ на тематику
використання відновлювальних
джерел енергії (конференцій,
семінарів, тренінгів і т.п.)
Дистанційне навчання працівників ОМС
із проведення кампаній з підвищення
обізнаності у питаннях ефективного
використання енергії та захисту
довкілля (вебінари)

Впродовж року

Звіт за проектами,
інформація в ЗМІ

О.Гарасевич,
А.Яценко,
Працівники,
закріплені за
містами
А.Кирчів,
А.Яценко
О.Гарасевич
О.Гарасевич,
А.Яценко

Вересеньгрудень

Звіт про виконання

О.Гарасевич,
А.Яценко

Внески,
гранти

Постійно

Інформація про
поширені
повідомлення в ЗМІ

А. Яценко,
О.Гарасевич

Внески, гранти

Періодично (за
домовленістю
у співпраці з
ESIB/INOGATE)

Протоколи, записи
вебінарів

О.Гарасевич,
А.Яценко,

ESIB/INOGATE

ЗАХІД
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Постійно

Постійно,
згідно із
попередніми
домовленостя
ми з містами

Набір
інформаційних,
роздаткових
матеріалів (частково
– із розміщенням на
сайті ЕМУ)
Порадник із
проведення ДСЕ,
інформаційні
повідомлення
Інформаційні
повідомлення, звіт

Внески, гранти

Внески, гранти

Гранти

Гранти (УМ-Схід,
КОМ-Грант)

2. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ КОШТАМИ НА МІСЦЕВОМУ
РІВНІ
ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ
Внески/
Гранти (УМСхід)

ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ

ФОРМА
ЗВІТНОСТІ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

Оновлення енергетичних профілів містчленів Асоціації.
Проведення спеціального анкетування
та дослідження стану із втіленням
енергетичних політик міст
Оновлення аналітичних даних щодо
тенденцій у муніципальній енергетиці
(поповнення бібліотечки ЕМУ в
друкованій та електронній версіях)

Січень –
квітень

Зведений аналіз,
висновки та поради
та пропозиції

М.Приступа/
закріплені за
містами
працівники

Упродовж року

О.Гарасевич
Д.Леськів

Внески

Консультації містам з питань
розгортання систем енергомоніторингу
для будівель на основі таблиць Excel та
спеціалізованих програм
Підготовка та проведення семінарів і
тренінгів для міст з питань
впровадження систем
енергоменеджменту.
Підготовка тренінгових матеріалів.
Узгодження списків учасників та дати і
місця проведення тренінгів чи
консультацій
Підготовка та проведення семінарів і
тренінгів для енергоменеджерів з
питань підготовки Планів дій для
сталого енергетичного розвитку – SEAP
(задіяно міста-учасники Угоди мерів).
Підготовка тренінгових матеріалів.
Узгодження списків учасників та дати і
місця проведення тренінгів чи
консультацій
Ознайомлення міст із міжнародним
стандартом управління енергією ISO
50001, його основними засадами та
способом впровадження

На запити міст
згідно
погодженого
графіку
Упродовж
року, в рамках
графіку
виконання
проектів КОМСхід та КОМГрант

Каталог описових та
графічних
матеріалів для
використання
експертами ЕМУ
Консультування
проводяться

Д.Леськів

Внески

Піврічні звіти для
Єврокомісії

М.Приступа,
А.Кирчів,
А.СкірруНовіцка,
В.Волков,
Д.Леськів,
О.Гарасевич

КОМ-Схід,
КОМ-Грант

Упродовж
року, в рамках
графіку
виконання
проектів КОМСхід та КОМГрант

Піврічні звіти для
Єврокомісії

М.Приступа,
А.Кирчів,
А.СкірруНовіцка,
В.Волков,
Д.Леськів,
О.Гарасевич

КОМ-Схід,
КОМ-Грант

Упродовж
року, в рамках
графіку
виконання
проекту КОМСхід

Піврічні звіти для
Єврокомісії

М.Приступа,

КОМ-Схід

ЗАХІД
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3. HАРОЩУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ

ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ

ЗАХІД

ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ

ФОРМА
ЗВІТНОСТІ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

Кампанія (семінари) для депутатів
місцевих рад та виконавчих органів
щодо формування основ місцевої
енергетичної політики

Регулярно
згідно
затвердженого
графіку

Проведені зустрічі
(семінари) у містах

С.Кошарук/
закріплені за
містами
працівники

Внески

Порадник з підготовки українських міст
для приєднання до Угоди мерів та
навчальні приклади міст Львів,
Кам’янець-Подільський і Долина
(доступні українською, грузинською,
російською та англійською мовами –
КОМ-Грант)
Оновлення пакету матеріалів для
формування мотивації та політичної
волі керівництва міста та депутатів для
впровадження системи
енергоменеджменту

Січень-червень

Порадник готовий
до друку

О.Гарасевич

КОМ-Грант

вересень

М.Приступа,
А.Кирчів,
Д.Леськів

Внески

Навчання міст-учасників Угоди мерів із
перетворення Планів дій для сталого
енергетичного розвитку – SEAP у
інвестиційні проекти (шляхом
підготовки ТЕО та оформлення бізнеспланів у відповідності до вимог банків)
Презентація містам послуг у сфері
енергоефективності комерційною
«Агенцією сталого енергетичного
розвитку» (АСЕР)
Зустрічі з керівництвом міст;
участь Агенції в реалізації проектів ЕМУ;
дослідження ринків енергоефективних
послуг у співпраці з неприбутковою
Енергетичною Агенцією (УНЕА)
Допомога містам ЕМУ у плануванні та
реалізації заходів щодо використання
відновлювальних джерел енергії

Листопадгрудень, в
рамках графіку
виконання
проекту КОМСхід
Упродовж року

Підготовлені
матеріали для
проведення
консультацій
(електронна версія
пакету документів)
Піврічні звіти для
Єврокомісії

М.Приступа,
А.Кирчів,
зовнішні
експерти

КОМ-Схід

Щомісячне
інформування про
діяльність на
засіданнях
Виконавчої дирекції
ЕМУ

О.Шумельда
С.Кошарук
А.СкірруНовіцка
Д.Леськів,

Внески, власні
кошти Агенцій,
гранти

Постійно

Звіт про виконання

Д.Леськів
(УНЕА),
О.Гарасевич

Внески

Пошук можливостей фінансової
підтримки міст у реалізації заходів
щодо використання відновлювальних
джерел енергії

Травень грудень

Звіт про виконання

Д.Леськів
(УНЕА)
О.Гарасевич

Внески, гранти
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4. ВИВЧЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА
ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ МЕШКАНЦІВ МІСТ У ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОДУКТАХ ТА
ПОСЛУГАХ
ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ

ФОРМА
ЗВІТНОСТІ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУ-ВАННЯ

Організація інтерв’ю
з запрошеними експертами та відомими діячами у сфері використання
відновлювальної енергії
авторські матеріали експертів

Постійна робота

Інформація про поширені повідомлення в ЗМІ

А. Яценко,
О.Гарасевич

Внески, гранти

Пошук аналітичних матеріалів на тему
використання відновлювальних джерел енергії (іноземні та українські інформаційні джерела) з метою …..

Постійно

Звіт про виконання,
розміщення на вебсторінці ЕМУ

О.Гарасевич

Внески

Збір та оновлення бази організацій, які
працюють в секторі відновлювальної
енергетики з метою

Постійно

Звіт про виконання,
розміщення на сайті

О.Гарасевич

Внески

Відображення тематики ефективного
використання енергії та відновних джерел в освітніх програмах на базі навчальних закладів міст-членів Асоціації

Упродовж року, згідно з
погодженим
графіком із
містами

Звіт

О.Гарасевич

Внески

Збір та систематизація матеріалів про
енергоефективне будівництво
(пасивний будинок, будинок "0 енергія", будинок "+ енергія"

Постійно

Систематизовані
матеріали у pdfформаті доступні на
сайті

О.Гарасевич

Внески, гранти

ЗАХІД

5. ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ТА МОБІЛІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ПАРТНЕРІВ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
ЗАХІД
Проведення семінарів з приводу
виконання «Угоди мерів»
українськими містами
Забезпечення доступу до української
версії методичних матеріалів з вебсайту «Угоди мерів»
Кампанія із збільшення числа
підписантів «Угоди мерів»

ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ

ФОРМА
ЗВІТНОСТІ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ

Упродовж року
згідно
погодженого
графіка
Січень-квітень

Звітування про
проведені заходи на
засіданнях
Виконавчої дирекції
Матеріали доступні
на сайті ЕМУ та
укр.версії сайту
Угоди мерів
Щоквартальне
інформування на
засіданнях
Виконавчої дирекції

А.Кирчів

гранти

А.Кирчів
А.Яценко

гранти

А.Кирчів,
А.СкірруНовіцка,
В.Волков

Гранти

Постійно
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Участь (спільно з Європейськими
партнерами) в реалізації Проекту Угоди
мерів – Схід (Комо - Схід), у розробці та
впровадженні оновленого робочого плану
проекту

Січень - грудень

Звіти в рамках
проекту Комо - Схід

А.Кирчів
М.Приступа

Внески,
гранти

Надання консультацій містам з приводу
приєднання та виконання Угоди мерів

Постійно

Консультації
надаються (Реєстр
звернень)

А.Яценко
спільно з
Службою
Підтримки УМ

Внески,
гранти

Консультування щодо організації та
проведення Днів сталої енергії у містахпідписантах «Угоди мерів»

Постійно

Звітування на
засіданнях
Виконавчої дирекції

О.Гарасевич

Внески,
гранти

Тренінги для національних/
територіальних експертів потенційних
Координаторів Угоди Мерів та Структур
підтримки

Березеньгрудень

Піврічний звіт в
рамках проекту Угода
Мерів – Схід

А.Кирчів
М.Приступа

Проект УМ
-Схід

Налагодження консультацій експертів із
впровадження Угоди мерів за принципом
«місто до міста» (допомога міст-лідерів
містам, що мають труднощі із
впровадженням УМ)

Жовтеньгрудень

Піврічний звіт в
рамках проекту Угода
Мерів – Схід

А.Кирчів
М.Приступа

Проект УМ
-Схід

Організація та проведення навчального
візиту до міст-лідерів впровадження УМ в
ЄС

Березеньквітень

Участь міст ЕМУ в
навчальному візиті
до м.Векшьо (Швеція)

А.Кирчів,
О.Копець,
М.Приступа

УМ-Схід,
МОДЕЛСІУДАД

Організація участі делегації ЕМУ у
щорічній церемонії підписання Угоди
мерів

Червень (на
запит міст)

Піврічний звіт в
рамках проекту Угода
Мерів – Схід

А.Кирчів

Внески

Тренінги для потенційних
енергоменеджерів міст-кандидатів до
Угоди мерів

Травень

Піврічний звіт в
рамках проекту Угода
Мерів - Схід

М.Приступа,
А.Кирчів

УМ-Схід

Укладання меморандумів про співпрацю з
центральними органами влади та
громадськими організаціями в Україні

Впродовж року

Щоквартальне
інформування на
засіданнях
Виконавчої дирекції

С.Кошарук
О.Копець
Д.Леськів

Внески,
гранти

Налагодження співпраці з європейськими
асоціаціями муніципалітетів,
енергетичними агенціями та з
міжнародними фінансовими інституціями

Впродовж року

Щоквартальне
інформування на
засіданнях
Виконавчої дирекції

А.Кирчів
О.Копець
Д.Леськів

Внески,
гранти

Налагодження співпраці та партнерства із
діючими та потенційними Структурами
підтримки Угоди мерів на пострадянському просторі

Постійно

Підписно угоду із
Казахською Палатою
ЖКГ, готуються угоди
з CALM (Молдова) та
NALAG(Грузія)

А.Кирчів
О.Копець

УМ-Схід
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Підтримання членства у «Енерджі-Ситіз»
та «Кліматичному Альянсі»

Постійно

Сплата внесків,
участь у заходах
(Вешьо, Гаага)

А.Кирчів,
В.Лесюк

Внески

У партнерстві з «Енерджі-Ситіз» та
«Кліматичном Альянсом»- підбір міст –
підписантів Угоди мерів, які володіють
яскравим досвідом використання
відновлювальних джерел енергії

Жовтеньгрудень

Звіт про виконання

А.Кирчів,
А.СкірруНовіцка,
О.Гарасевич,
О.Копець

Внески

Налагодження комунікацій з
відповідними містами, які відгукнулися
на заклик щодо співпраці та партнерства

Жовтеньгрудень

Звіт про виконання

А.Кирчів,
А.СкірруНовіцка,
О.Гарасевич,
О.Копець

Внески

Допомога в отриманні статусу та розвитку
діяльності Територіальних координаторів
Угоди Мерів обласними адміністраціями
України

Постійно

Інформація
поширена в ЗМІ

А.Копець (за
згодою),
А.Кирчів

Внески, КОМ-Схід

Підтримка розвитку концепції
багаторівневого управління та мережі
Клубів Угоди Мерів

Постійно

Поширення прикладу
Клубу Львівської
області, функції
Секретаріату Клубу

А.Кирчів,
А.Чемерис,
А.Копець (як
зовнішні
експерти)

Внески, КОМ-Схід

Формування рекомендацій для міст ЕМУ
щодо можливостей партнерств з містами
– взірцями у питаннях використання
відновлювальних джерел енергії

Травень жовтень

Звіт про виконання

О.Гарасевич,
А.Яценко,

Внески

Налагодження «енергетичного
партнерства» між містами ЕМУ та ЄС для
обміну/передачі досвіду із впровадження
енергетичних політик

Постійно

Листування, угоди
про партнерство,
план діяльності

А.Кирчів,
О.Копець

Внески, гранти

Посилення співпраці з Європейською
Комісією та участь у енергетичних
програмах ЄК

Постійно

Щоквартальне
інформування на
засіданнях
Виконавчої дирекції

А.Кирчів

Внески, гранти

Налагодження комунікацій з компаніями/
організаціями, які відгукнулися на заклик
щодо співпраці, залучення їх до співпраці
з містами ЕМУ

Постійно

Звіт про виконання

Д.Леськів
(УНЕА)

Внески

Аналіз інвестиційних пропозицій міст
ЕМУ. Допомога у дослідженні ринків
реалізації інвестиційних проектів, пошук
потенційних партнерів та інвесторів

Упродовж року

Звіти про діяльність
УНЕА

Д.Леськів
(УНЕА)
С.Кошарук

Внески, гранти

Презентація діючих успішних моделей
реалізації інвестиційних проектів в
українських містах

Упродовж року

Звіти про діяльність
неприбуткової
Енергетичної Агенції

Д.Леськів
(УНЕА)
С.Кошарук

Внески, гранти

Формування збірки інструментарію для
покрокового втілення енергетичної
політики міст

Січень-березень

Інструментарій
зібрано, адаптовано
до умов України,
опубліковано на
сайті ЕМУ

О.Копець,
Д.Леськів

МОДЕЛ-СІУДАД,
КОМ-Грант

Пропозиція ефективних інструментів для
підготовки Базового кадастру викидів

Упродовж року,
на запит міст

Інструменти є в
наявності

О.Шумельда
(АСЕР)

оплата
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6. РОЗБУДОВА І РОЗВИТОК ДІАЛОГУ ТА ПАРТНЕРСТВ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ,
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНШИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ

ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ

ФОРМА
ЗВІТНОСТІ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

Налагодження постійних комунікацій між
членами Правління і Ревізійної комісії та
ключовими в сфері енергоефективності
урядовими структурами та організаціями
національного рівня

Упродовж року,
згідно з графіком

Заслуховування
інформації на
засіданнях Правління

Внески

Співпраця з Державним Агентством з
енергоефективності та енергозбереження
України
Узгодження плану співпраці згідно
підписаного Меморандуму про співпрацю

Постійно

Щоквартальне
звітування

В.Гаразд (за
згодою),
А.Кирчів,
А.Копець,
А.Чемерис (як
зовнішні
експерти)
В.Гаразд (за
згодою),
А.Кирчів

Участь в роботі Громадської Ради при
ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Постійно

Щоквартальне
звітування

А.Кирчів

Внески

Співпраця з Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства
(поновити Меморандум про співпрацю,
спільні плани заходів)
Оновлення бази даних про українські та
іноземні компанії/організації, що працюють
в галузі відновлювальної енергетики та
енергоефективності

Постійно, по мірі
можливостей

Щоквартальне
звітування

В.Гаразд (за
згодою),
А.Кирчів

Внески

Постійно

Звіт про виконання

Д.Леськів
(УНЕА)

Внески

Налагодження співпраці з Асоціацією міст і
громад України та її регіональними
відділеннями
Розвиток співпраці з ЄвропейськоУкраїнським енергетичним Агентством

Квітень вересень

План співпраці,
інформаційні звіти

Внески

Постійно, участь
у заходах
(травень)
Постійно, участь
у заходах

Інформаційні звіти

В.Гаразд (за
згодою),
А.Кирчів
В.Гаразд (за
згодою), УНЕА,
АСЕР,
А.Кирчів

ЗАХІД

Розвиток партнерської співпраці із
профільними НУО (мережева співпраця)
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Інформаційні звіти,
меморандуми про
співпрацю

Внески

Внески

Внески,
гранти

7. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ІНШИМИ МЕХАНІЗМАМИ
ФІНАНСУВАННЯ
ДЖЕРЕЛ
А
ФІНАНСУ
-ВАННЯ

ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ

ФОРМА
ЗВІТНОСТІ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

Ведення каталогу донорських організацій в
Україні та закордоном, що працюють з
темою сталого енергетичного розвитку та
зміни клімату на місцевому рівні зокрема,
про оголошені грантові пропозиції

Постійно

Щомісячне
інформування на
засіданнях Виконавчої
дирекції

Д.Леськів
В.Лесюк
А.СкірруНовіцка

Внески

Моніторинг оголошень про конкурси на
подання проектних заявок від Асоціації та/
або міст-членів

постійно

Щомісячне
інформування на
засіданнях Виконавчої
дирекції

Д.Леськів
В.Лесюк
А.СкірруНовіцка

Внески

Написання і подання заявок в рамках
тематичних напрямків та оголошених умов
конкурсів

постійно

Щомісячне
інформування на
засіданнях Виконавчої
дирекції

Д.Леськів
В.Лесюк
А.СкірруНовіцка

Внески

Співпраця з Агенцією Сталого енергетичного
розвитку та неприбутковою енергетичною
Агенцією

постійно

Щомісячне
інформування на
засіданнях Виконавчої
дирекції

А.Кирчів,
Д.Леськів
(УНЕА)
О.Шумельда
(АСЕР)
В.Лесюк
А.СкірруНовіцка

Внески,
гранти,
інші
джерела

Пошук та анонсування грантових
пропозицій, навчань, тренінгів,
стажувань,конкурсів, конференцій на теми
сталого енергетичного розвитку,
енергетичної безпеки міст та участі міст у
захисті клімату

Постійно

Добірка анонсів на
сайті

Д.Леськів
В.Лесюк
А.СкірруНовіцка
А.Яценко,

Внески,
гранти

ЗАХІД
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8. ЗМІЦНЕННЯ ТА РОЗБУДОВА ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ АСОЦІАЦІЇ ЕМУ

ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ

ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ

ФОРМА
ЗВІТНОСТІ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

Розгортання діяльності комерційної
«Агенції сталого енергетичного
розвитку»
Щотижневі спільні наради; Участь
Агенції в реалізації проектів Асоціації
ЕМУ; Дослідження ринків
енергоефективних послуг
Співпраця з «ІТ – менеджмент» щодо
застосування програмного продукту
ЕнергоПлан в містах членах Асоціації

Постійно

Щомісячне
інформування про
діяльність на
засіданнях
Виконавчої дирекції
ЕМУ

Власні
кошти
Агенції,
гранти

Постійно

Звіт про
формалізацію
співпраці та план
спільної діяльності

О.Шумельда
(АСЕР),
А.СкірруНовіцка
Д.Леськів
(УНЕА),
А.Кирчів
А.Кирчів
О.Копець
Т.Копець (за
згодою)
О.Шумельда
(АСЕР)
Д.Леськів
(УНЕА)

Розгортання діяльності Української
неприбуткової енергетичної Агенції
(УНЕА) в рамках реалізації проекту КОМ
-Грант

Січень - червень

Стратегія і план
діяльності
неприбуткової
Агенції

Внески,
гранти

Підготовка та проведення Загальних
зборів Асоціації ЕМУ

Березеньчервень

Звіт про проведення
Загальних зборів
(протокол – рішення)

Підготовка та проведення тематичної
щорічної конференції Асоціації ЕМУ

Березеньчервень

Звіт про проведення
Конференції (збірка
інформаційних
матеріалів)

Д.Леськів
(УНЕА),
С.Кошарук
А.СкірруНовіцка
А.Кирчів,
М.Приступа,
В.Лесюк,
О.Копець,
В.Гаразд (за
згодою)
М.Приступа,
А.Кирчів,
В.Лесюк,
О.Копець

Підготовка та проведення засідань
Правління Асоціації ЕМУ

Упродовж року,
за погодженням
з членами
Правління

Звіт про проведення
засідань Правління
(протоколи, рішення,
інформація)

А.Кирчів,
О.Копець
В.Гаразд (за
згодою)

внески

Організаційне, інформаційне, технічне
забезпечення проведення Загальних
зборів, засідань Правління та інших
заходів Асоціації ЕМУ

Упродовж року

Відповідна звітність
про проведені
заходи

А.Кирчів,
М.Приступа,
В.Лесюк,
О.Копець,
А.Яценко

Внески

ЗАХІД
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Внески,
інші
джерела

внески,
інші
джерела

внески,
інші
джерела

Вдосконалення організаційної структури
Виконавчої дирекції ЕМУ з метою зростання ефективності праці та підвищення конкурентоздатності
(удосконалення позиційнофункціональної структури Виконавчої дирекції ЕМУ, чіткий розподіл функцій, підвищення професійних вимог до працівників)
Впровадження та удосконалення внутрішніх політик ЕМУ:
Інформаційна;
Організаційна;
Управління персоналом;
Управління фінансами;
Облікова;
Зеленого офісу
Сприяння дотриманню працівниками Виконавчої дирекції внутрішніх політик ЕМУ
(Інформаційна; Організаційна; Управління
персоналом; Управління фінансами; Облікова; Зеленого офісу)

Лютий-липень

Звіт про проведені
зміни та перехід до
роботи згідно оновленої організаційної
структури Виконавчої
дирекції ЕМУ

А.Кирчів,
М.Приступа,
А.Чемерис (як
зовн. експерт)

Внески

Постійно

Інформування на щомісячних засіданнях
Виконавчої дирекції

А.Кирчів,
М.Приступа,
О.Копець,
В.Лесюк,
В.Волков,
Д.Леськів,
А.Яценко

Внески

Постійно

Інформування на щомісячних засіданнях
Виконавчої дирекції

Внески

Удосконалення робочого середовища
офісу Асоціації:
облаштування нових робочих місць меблями та технікою
інформаційні знаки і вказівники
Впровадження системи доступу та постійна робота з системами електронних віртуальних файлосховищ
Забезпечення функціонування технічної
бази ВД ЕМУ

Упродовж року

Журнал інвентаризації

С.Кошарук
М.Приступа
О.Копець,
В.Лесюк,
В.Волков,
М.Васкез
А.Янів,
Д.Леськів
В.Лесюк
А.Яценко

Липень-грудень

Звіт про впровадження

Д.Леськів

Внески,
гранти

Постійно

Д.Леськів

Внески

Виконання функцій згідно затвердженої
організаційної структури та прийнятих
політик Асоціації ЕМУ

Постійно

Звіт про роботу на
нарадах (за необхідності)
Звітність про виконану роботу (система
тижневих, місячних
та річного звіту)

Внески

Залучення до роботи ВД ЕМУ кваліфікованих експертів, фінансованих міжнародними структурами (волонтери Корпусу Миру
США, СІМ-експерти)
Створення «реєстру експертів» для використання їх у проектній діяльності та допомоги містам ЕМУ

Упродовж року

Оформлення заявокпрохань на залучення
експертів

М.Приступа
А.Кирчів
Усі працівники
Виконавчої
дирекції Асоціації ЕМУ
А.Кирчів,
А.СкірруНовіцка

Постійно

Створення реєстру

Внески,
гранти

Внески

А.Кирчів,
М.Приступа,
В.Лесюк,
А.СкірруНовіцка,
В.Волков,
О.Гарасевич,
А.Яценко
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Звітування в рамках реалізації грантових
проектів та програм Асоціації ЕМУ, зокрема, фінансова звітність, контроль за вчасністю та повнотою надходження коштів

Постійно

Інформування на щомісячних засіданнях
Виконавчої дирекції

М.Приступа
Призначені
керівники проектів

Внески

Робота зі студентами-практикантами та
стажерами університетів Львова та Європи
Підписання відповідних Угод про співпрацю

Постійно

Угоди про проходження виробничих
практик та організацію стажувань

О.Гарасевич
А.СкірруНовіцка
О.Копець

Внески,
гранти

Консультування щодо управління персоналом, корпоративної етики, уникнення
та розв’язання конфліктів у Виконавчій
дирекції Асоціації ЕМУ

Постійно

Рекомендації та консультації в усній та
письмовій формі

А.Чемерис
(зовн. Експерт)

Внески

Розробка та впровадження системи праці
з містами, як окремими проектами ВД
ЕМУ

Липень-грудень

Концепція, затвердження на Правлінні,
плани діяльності

М.Приступа,
А.Кирчів,
В.Лесюк працівники, закріплені за містами, А.Чемерис
(зовнішній
експерт)

Внески

Aналіз виконання містами статутних зобов’язань та участі міст-членів у програмах
Асоціації

За рік

Річний звіт-аналіз

М.Приступа, В.
Лесюк

Внески

Впровадження Положення про мінімальні
вимоги до міст-членів ЕМУ

Постійно

Інформація на сайті

М.Приступа
О.Копець
А.Яценко

Внески

Опитування міст-членів з метою виявлення їх очікувань та досягнень від членства
та ступеню задоволення досягнутими результатами

Останній квартал року

Звіт-аналіз опитування

М.Приступа
Працівники
закріплені за
містами

внески,
гранти

Вибір наступного місця проведення Загальних Зборів з врахуванням здобутків міст
-членів Асоціації

Під час Загальних зборів

Пропозиції винесені
на обговорення Правління

А.Кирчів,
В.Гаразд (за
згодою)

Внески

Оновлення презентації про діяльність Асоціації для публічних виступів представників ЕМУ

липень

Презентація у PowerPoint

А.Яценко

Внески,
гранти
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Виготовлення банера ЕМУ, підготовка
нового буклета про діяльність Асоціації та
вигоди від членства на заходах в Україні

Квітеньвересень

Банер виготовлено,
буклет розробляється

А.Яценко,
В.Волков

Внески,
гранти

Інформування ЗМІ про діяльність та
аналітичні матеріали Асоціації ЕМУ

Постійно

Щомісячне
інформування щодо
добірок новин для
інформагентств,
інтерв’ю для ЗМІ,
інформація на сайті
ЕМУ

А.Яценко
О.Гарасевич

Внески,
гранти

Організація телефонної та електронної
консультаційної підтримки вступу нових
міст-членів

Постійно

Журнал реєстрації
звернень міст та
відмітки про
виконання

А.Яценко

внески

Оновлення бази даних журналістів та
інформагентств

Упродовж року

База створена

А.Яценко

Внески

Підготовка аудіо-файлу та відео-сюжету
(слайд-шоу) про діяльність Асоціації

Жовтеньгрудень

Підбір матеріалів,
розміщення готових
зразків на сайті для
загального доступу

А.Яценко,
О.Гарасевич

Внески,
гранти

Удосконалення веб-сайту Асоціації:
форум енергоменеджерів, відображення
усіх програм, англомовне відображення
сайту, покращення дизайну

Постійно

Щомісячне
інформування на
засіданнях
Виконавчої дирекції

А.Яценко

Внески

Підбірка «зразкових прикладів із сталого
енергетичного розвитку» на підставі
досвіду міст-членів Асоціації та міст з-за
кордону

Постійно

Матеріали на сайті

О.Гарасевич
А.Яценко

Внески,
грант

Розвиток співпраці з інформаційними
партнерами

Постійно

Щомісячне
інформування на
засіданнях
Виконавчої дирекції
ЕМУ

А.Яценко

Внески

Впорядкування, поповнення, та
забезпечення зручного користу-вання
інформаційними матеріа-лами Асоціації
(бібліотечка ЕМУ)
Впровадження систем збереження та
швидкого доступу до електронних версій

Постійно

Щомісячне
інформування на
засіданнях
Виконавчої дирекції

О.Гарасевич,
А.Яценко,
Д.Леськів

Внески
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Фінансовий план на 2013 рік
Планове надходження ресурсів

Джерела надходження коштів

Сума, грн. / разом

%

Вступні та членські внески

260 000

6,71

Цільове фінансування, в т.ч.

3 614 951

93,29

Model

190 376

4,91

COM-EAST

1 241 056

32,03

COM-Grant / EECU
Разом

2 183 519
3 874 951

56,35
100

Розподіл витрат
Адміністративні витрати
Програмні витрати
Разом

Сума, грн.
1 246 000
2 628 951
3 874 951

%
32
68
100,00
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Плановий розподіл адміністративних витрат
Розподіл витрат
Витрати на зарплату та на оплату послуг залучених експертів
Витрати на відрядження
Витрати на забезпечення діяльності офісу
Обладнання та програмне забезпечення
Банківські витрати
Друк матеріалів
Переклади
Інші платежі
Проведення семінарів та конференцій
Непередбачувані витрати
Разом
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Сума, грн.

%

882 000

70,79

90 000
154 000
10 000
5 000
3 000
2 000
15 000
65 000
20 000
1 246 000

7,22
12,36
0,80
0,40
0,24
0,16
1,20
5,22
1,61
100

