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ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ
МІСІЯ:

ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

3

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АСОЦІАЦІЇ

6

ПОСИЛЕННЯ АКТИВНОСТІ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

6

Залучення нових членів

10

Інституційний розвиток

10

Розвиток інформаційних ресурсів Асоціації

11

Пошук додаткових джерел фінансування діяльності Асоціації

13



Структурний розвиток

14



Розвиток мережі партнерств Асоціації

15



ТЕМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

16

ГОЛОВНІ ЦІЛІ:





Формування на місцевому рівні нової свідомості і поведінки представників органів влади
та громадян задля ефективного використання енергоресурсів, захисту клімату і довкілля.
Запровадження ефективних моделей комплексного управління енергетичними процесами та енергетичними коштами на місцевому рівні
Hарощування потенціалу органів влади задля забезпечення сталого енергетичного розвитку.
Вивчення та популяризація сучасних технологій, спрямованих на задоволення потреб
мешканців міст у енергетичних продуктах та послугах.
Об’єднання зусиль та мобілізація ресурсів усіх зацікавлених партнерів для реалізації програм з енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.
Розбудова і розвиток діалогу та партнерств влади, бізнесу, громадських організацій та
інших зацікавлених сторін.
Залучення інвестицій та організація роботи з іншими механізмами фінансування.

СТИМУЛЮВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
З МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

16



Підвищення обізнаності громадян у питаннях енергоефективності,
енергетичної безпеки та глобальних змін клімату

16

МІСТА ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ

Формування енергетичної політики місцевих громад на засадах
сталого розвитку

17

Підтримка «Угоди мерів» в Україні

17

Впровадження системи енергоменеджменту

19

Розширення сфери застосування інструментів Кампанії «Дисплей»

19

Допомога у підготовці міських енергетичних планів

20

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ

21

Надходження ресурсів

21

Структура витрат

22
23

Баланс фінансових результатів

2

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.

Ковель
67
Нововолинськ
57 200
Луцьк
750

Львів

40
Борислав
25 Долина

25

Славутич

57 Новоград-Волинський
34 Славута

Хмільник 25

366 Вінниця

43 Миргород

287 Черкаси
Алчевськ
Жмеринка
36
113
100
240
100 Кам’янець-Подільський
Артемівськ
33 Могилів-Подільський
Івано-Франківськ
18 Новоукраїнка
68 Первомайськ
Кривий Ріг
42
Бердянськ
670
Южноукраїнськ 36
Приморськ
Вознесенськ
25 125
Кількість мешканців (тис.чол.)
320 Херсон
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КОМАНДА АСОЦІАЦІЇ
План діяльності Асоціації складається з двох тематичних блоків
та окремих напрямків діяльності у складі відповідних блоків:
Посилення активності членів Асоціації
Залучення нових міст - членів
ʑˑˎˑˇˋˏˋ˓ʒ˃˓˃ˊˇ
˒˓ˈˊˋˇˈː˕ʏ˔ˑ˙˪˃˙˪˫ǡ
ˏ˪˔˟ˍˋˌʒˑˎˑ˅˃ˏǤʓˑˎˋːˋ

ʏː˃˕ˑˎ˪ˌʙˑ˒ˈ˙˟
˅ˋˍˑː˃˅˚ˋˌˇ
ˋ˓ˈˍ˕ˑ˓ʏ˔ˑ˙˪˃˙˪˫

Інституційний розвиток
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
АСОЦІАЦІЇ:

Розвиток інформаційних ресурсів Асоціації
Пошук фінансування
Структурний розвиток
Розвиток мережі партнерств Асоціації

ʠˈ˓ˆ˪ˌʙˑ˛˃˓˖ˍ
ˊ˃˔˕˖˒ːˋˍ
˅ˋˍˑː˃˅˚ˑˆˑˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓˃

ʏːˇ˓˪ˌʙˋ˓˚˪˅
ˊ˃˔˕˖˒ːˋˍ
˅ˋˍˑː˃˅˚ˑˆˑˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓˃

ʏːˇ˓˪ˌʮː˪˅
ʠʶʛǦˈˍ˔˒ˈ˓˕ǡ
ˍˈ˓˪˅ːˋˍ˒˓ˑˈˍ˕˪˅
˕˃˒˓ˑˆ˓˃ˏ

ʛ˪˛ˈˎ˟ʑ˃ ˍˈˊ
˅ˑˎˑː˕ˈ˓
ʙˑ˓˒˖˔˖ˏˋ˓˖

Стимулювання удосконалення законодавства з
муніципальної енергоефективності
Підвищення обізнаності громадян у питаннях
енергоефективності, енергетичної безпеки та
глобальних змін клімату
Формування енергетичної політики місцевих
громад на засадах сталого розвитку

ʏˆː˦˛ˍ˃ʠˍ˪˓˓˖Ǧʜˑ˅˪˙ˍ˃
ʝˎˈˆʒ˃˓˃˔ˈ˅ˋ˚
ʓˏˋ˕˓ˑʚˈ˔˟ˍ˪˅
ʠʶʛǦˈˍ˔˒ˈ˓˕ǡˍˈ˓˪˅ːˋˍ
ˍˈ˓˪˅ːˋˍ˒˓ˑˈˍ˕˪˅ ˈˍ˔˒ˈ˓˕˪ˊˈːˈ˓ˆˑˊ˄ˈ˓ˈˉˈːːˢ
˒˓ˑˆ˓˃ˏ˕˃˒˓ˑˈˍ˕˪˅
˕˃˒˓ˑˆ˓˃ˏ
˕˃ˈːˈ˓ˆˑˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪

ʝˍ˔˃ː˃ʙˑ˒ˈ˙˟
ˡ˓ˋ˔ˍˑː˔˖ˎ˟˕

ТЕМАТИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
АСОЦІАЦІЇ

Підтримка «Угоди мерів» в Україні
Впровадження системи енергоменеджменту
Розширення сфери застосування інструментів
кампанії «Дисплей»
Допомога у підготовці міських енергетичних
планів

ʑ˪˕˃ˎ˪ˌʑˑˎˍˑ˅
˄˖˘ˆ˃ˎ˕ˈ˓
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ʛ˃˓ǯˢː˃ʞ˓ˋ˔˕˖˒˃
ːˈˊ˃ˎˈˉːˋˌˈˍ˔˒ˈ˓˕

ʏ˓˕˖˓ʮ˙ˈːˍˑ
ːˈˊ˃ˎˈˉːˋˌˈˍ˔˒ˈ˓˕

ʑ˪˕˃ˎ˪ˌʚˈ˔ˡˍ
ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕
ˊ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˋ˘˒ˋ˕˃ː˟

Розробка інноваційних механізмів та джерел
фінансування муніципальних програм з енергоефективності

5

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
АСОЦІАЦІЇ

Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування
Aсоціація «Енергоефективні міста України»

Впродовж 2011 року серед міст – членів Асоціації ЕМУ було проведено опитування метою якого було дослідження рівня енергоефективності
міст та виконано оцінювання практичної діяльності в сфері енергоменеджменту за допомогою Матриці ENERGY STAR.

ПОСИЛЕННЯ АКТИВНОСТІ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ
У 2011 році міста – члени Асоціації залучались до проектів, які реалізуються
в Україні за участю ЕМУ.
ПРОЕКТИ

МІСТА УЧАСНИКИ

Como-East
(Допомога у просуванні Угоди Мерів на Міста - підписанти Угоди мерів
Схід)

Відповідно до трьох критеріїв було проведено розподіл міст на: активні міста – члени,
міста - члени середньої активності і ті міста – члени з яким не налагоджена співпраця.
№ АКТИВНІ
П/П МІСТА ЧЛЕНИ
АСОЦІАЦІЇ ЕМУ

№ МІСТА ЧЛЕНИ
П/П АСОЦІАЦІЇ ЕМУ
МУ
СЕРЕДНЬОЇ
ОЇ
АКТИВНОСТІ
СТІ

№ МІСТА ЧЛЕНИ
Ч
П/П АСОЦІАЦІЇ,
З ЯКИМ
АСО
НЕ НАЛАГОДЖЕНА
СПІВПРАЦЯ

Model
(Управління галузями пов’язаними з
енергетикою та місцевою владою)

Луцьк, Львів, Кам’янець – Подільський,
Івано-Франківськ - спостерігач

GIZ
(Енергоефективність у будівлях)

Івано-Франківськ, НовоградВолинський, Миргород

1

Львів

12

Славута

24

Приморськ

2

Долина

13

Жмеринка
нка

25

Херсон

К2
(Нарощування потенціалу місцевого
захисту клімату в Україні)

Артемівськ, Вознесенськ, Жмеринка,
Кам’янець – Подільський, Луцьк,
Первомайськ, Долина, Львів, Ковель,
Херсон

3

Кам’янецьПодільський

14

Кривий
й Ріг

26

Миргород

4

Луцьк

15

Бердянськ
нськ

Polska Pomoc
(Дві країни – одна програма
енергоефективності)

Артемівськ, Херсон, Ковель, Луцьк,
Львів, Могилів-Подільський, Миргород,
Первомайськ, Славутич, Вознесенськ,
Жмеринка

5

Алчевськ

16

Вінниця
ця

6

Черкаси

17

Могилів-Подільський
ів-Подільський

7

Южноукраїнськ

18

Борислав
ав

8

Новоград-Волинський 19

Славутичч

9

Первомайськ

20

Артемівськк

10

Івано-Франківськ

21

Нововолинськ
ьк

11

Вознесенськ

22

Ковель

23

Хмільник

Львів, Івано-Франківськ, Кам’янець –
РМТ
Подільський,
(Реформа міського теплозабезпечення)
Луцьк, Вінниця, Миргород, Алчевськ

6

Результати цих опитувань, налагодження комунікації, а також стан оплати членських внесків зведено у одну таблицю, як критерії активності міст
у співпраці з Асоціацією впродовж 2011 року.

Como Grant
(Модель розбудови можливостей УМ
для України і Грузії – взірцеве рішення
для Сх. Партнерства і Центр. Азії)

Партнер: Кам’янець – Подільський,
та ще два міста буде відібрано під час
реалізації проекту

E4EM
(Болонський університет)

Луцьк

Como Grant
(Вінниця)

Вінниця та міста які будуть відібрані під
час реалізації проекту

SPINE Sub-grant
(Енергоефективність в розвитку
міського планування)

Черкаси

27

Новоукраїнка – членство в Асоціації ЕМУ з 01.01.2012р.
2р.

Дані опитування були враховані при подальшій співпраці з містами. З метою підвищення рівня співпраці між містами - членами та Асоціацією у 2011 році змінено формат
комунікації та запропоновано проект Рішення «Про мінімальні вимоги до міст-членів
Асоціації ЕМУ». Реалізація цього рішення передбачає виконання низки взаємних
зобов’язань керівництвом міста (виконавчої адміністрації та депутатів) з однієї сторони
та з Виконавчою дирекцією Асоціації ЕМУ з другої.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
АСОЦІАЦІЇ

Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування
Aсоціація «Енергоефективні міста України»

Працівники Асоціації подавали різносторонню допомогу містам у написанні ними проектів та поданні заявок на участь у загальноєвропейських конкурсах.
Виконавчою дирекцією всіляко заохочувались взаємні контакти між керівниками та
енергоменеджерами міст для інтенсифікації
перетікання досвіду між містами-членами
Асоціації.
У 2011 році було організовано візити до містчленів Асоціації ЕМУ та стажування представників міст Артемівськ, Нововолинськ, Алчевськ, Южноукраїнськ, Вінниця, Бердянськ
у м. Львові.

Щорічна церемонія підписання Угоди мерів
м.Брюссель, 28 – 30 листопада
а також, на конференціях і семінарах в Україні:
Дні енергії

Львів, Луцьк, Кам’янець-Подільський,
Долина.

Семінари з впровадженні МЕП в 21 містах
партнерах РМТ
Міжнародна конференція «Менеджмент та
фінансування сталого енергетичного розвитку
міст»
м. Вінниця, 29-30 березня
Тиждень Сталої Енергії, організованої
Представництвом Делегації ЄС в Україні,
м. Київ, 13-14 квітня

Міста учасники проекту РМТ

Засідання міжнародного Комітету Управління
ння
проектом MODEL-CIUDAD
м.Луцьк 18-21 квітня 2011р

Висловлюємо глибоку подяку міським головам, заступникам голів та енергоменеджерам міст Львова, Кам’янця-Подільського, Долини та Луцька, які
щедро діляться досвідом із своїми колегами впродовж кількох років.
Представники міст-членів Асоціації мали змогу брати участь у міжнародних та
європейських заходах:
ЗАХОДИ
Участь в Конференції «Угода Мерів –
європейська ініціатива захисту клімату»,
м. Варшава, 5 - 6 травня
Тренінг по СО2 моніторингу
м. Франкфурт на Майні, 18-22 травня
Навчальна поїздка у м. Гданськ- ШтумСопот-Гдиня 30 травня - 4 червня
XXI Економічний форум країн
Центральної та Східної Європи
Польща, м. Криниця 7-10 вересні
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УЧАСНИКИ
Інтереси міст-членів представляла
Асоціація ЕМУ
Інтереси міст-членів представляла
Асоціація ЕМУ
Працівники Асоціації ЕМУ,
енергоменеджери Львова та Луцька, ГО
«Екоклуб» з міста Рівне.
Понад 2000 делегатів із майже 60 країн
світу. Інтереси міст-членів представляла
Асоціація ЕМУ

6 міських голів (Долини, Кам’янцяПодільського, Кривого Рогу, Черкас,
Бердянська та Новоград-Волинського),
міський голова Долини, президент ЕЕМУ
В.Гаразд виступив на пленарній сесії Угоди
Мерів у Комітеті Регіонів ЄС

Семінар «Пасивний дім»
м. Славута 28 квітня
Науково-практична конференція «Ресурс»
м. Київ 17 травня
уг
Семінар «Покращення муніципальних послуг
м. Луганськ 16 вересня
Міжнародна конференція «Угода мерів - шлях
до сталого енергетичного розвитку міст»
м. Кривий Ріг, 4-8 жовтня
Конференція «Модернізація систем
централізованого теплопостачання в Україні:
облік тепла та оплата за фактом споживання»
м. Київ 6 – 7 жовтня
Конференція щодо питання
енергоефективності в Криворіжському регіоні
м. Кривий Ріг, 12 жовтня
Офіційний прийом посольства Голландії
м. Київ, 8 – 9 грудня
Міжнародний інвестиційно-економічний
форум «Партнерство та Перспектива»
м. Івано-Франківськ 24-25 грудня

Більш як 31 міст, в тому числі міста-члени
Асоціації ЕМУ
відбувались у містах Києві, Львові,
Заходи відбув
Полтаві та Ковелі
Ко
Делегації від
в міст-партнерів проекту –
Львова (лідера проекту), Луцька (господаря
зустрічі), Кам’янця-Подільського (Україна),
Тбілісі (Грузія), Спітака (Вірменія), Дрокії
(Молдова).
(Молдов
Інтереси міст-членів представлялаАсоціація
ЕМУ
Інтереси міст-членів представлялаАсоціація
ЕМУ
Пілотні міста Луганської області.
Більш як 35 міст, в тому числі міста-члени
Асоціації ЕМУ
Інтереси
ереси міст-членів представляла
Асоціація
ація ЕМУ
Інтереси міст-членів
т-членів представляла
Асоціація ЕМУ
Інтереси міст-членів представляла
вляла
Асоціація ЕМУ
Інтереси міст-членів представляла
Асоціація ЕМУ
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
АСОЦІАЦІЇ

Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування
Aсоціація «Енергоефективні міста України»

Впродовж 2011 року кількість членів Асоціації збільшилася на 3 нових і становить на сьогодні 28 міста, до Асоціації ЕМУ вступили:

Корпусу Миру в Україні п. Дагласа Тесчнера та інших високопоставлених осіб, склали присягу 103 нові добровольці Корпусу.

–
–
–

МУ теж працюватиме
Приємно зазначити, що в команді ЕЕМУ
ель Вазкес (м.Спокен, штат
волонтер Корпусу Миру – п. Мішель
Вашингон).

ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ

м. Черкаси.
м. Борислав.
м. Новоукраїнка.

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Впродовж 2011 року було продовжено розробку та розпочато впровадження
політик Асоціації ЕМУ – фінансової, інформаційної та організаційної, політики
управління персоналом.
Асоціація у 2011 році вирішила приєднатись до
більш ніж 40 українських компаній, які прийняли
Декларацію «Go Green!» та впроваджують політику
«Зеленого офісу». Для цього було розпочато розробку енергетичної політики Асоціації ЕМУ.
Розуміючи, що залучення організації до екологічно свідомої діяльності починається з її офісу,
Асоціація ЕМУ вирішила взяти зобов’язання та застосовувати елементарні
рекомендації для зеленого офісу, а також заохочувати усіх працівників застосовувати екологічні принципи на практиці у їх повсякденній роботі та приватному житті.

Протягом 2011 р. в Асоціації
ції працювало три СІМ експерти: Стефан Миронюк – перший заступник виконавчого директора, Агнєшка Скірру-Новіцка іноземна громадянка, керівника проектів і програм
керівника проектів і
рам та Андрій Янів - керів
програм.
А.С. Скірру-Новіцка відповідала за управління
масштабних проектів, які
ння та виконання м
реалізуються в Україні за участю Асоціаціїї «Енергоефективні
«Енергоефектив міста України», а також
міжнародних заходів з енергоефективності
клімату, понад 20 зустрічей з кеті та захисту клім
рівництвом українських міст щодо створення
ення дорадчих комітетів із написання міських
енергетичних планів.
Під керівництвом А.С. Скірру-Новіцкоїї в рамках програми Європейської Комісії
«Просування Угоди Мерів на Схід: Підтримка
дтримка участі міст Східного Партнерства і
Центральної Азії в Угоді Мерів» стартував
тував один із найбільш масштабних проектів
Асоціації «Енергоефективні міста України»
аїни» - «Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді Мерів – взірцеве рішення для Східного Партнерства і
Центральної Азії.

Основні принципи «Зеленого офісу: зменшуй, повторно використовуй, переробляй.
У 2011 році Асоціація продовжила роботу зі студентами – практикантами та стажерами університетів
України та Європи.
З вересня по грудень в офісі Асоціації проходила стажування Елізабет Шнайдер, студентка з Німеччини. Стажування профінансовано GIZ (ASA-InWent). Вона організувала компанію “Kids on the Move” у двох
школах Львова.
Також вона брала участь у трьох важливих проектах GIZ - команди у Львові та Києві. Займалася організацією Днів енергії. Брала участь у підготовці
Fundrasing Plan за 2011 рік.
16 червня 2011 року у будівлі Будинку Вчителя у Києві, в присутності Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні п. Джона Ф.Теффта, Директора
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ
ІНФОРМАЦІЙ
РЕСУРСІВ АСОЦІАЦІЇ
Упродовж 2011 року Асоціація була причетна
етна до виходу в світ низки порадників, посібників та наукових статей, які стали доступні
ні для використання
використанн у містах-членах ЕМУ:
–

В рамках проекту «Реформа міського тепло
порадник
о забезпечення» підготовлено
підго
«Випрацювання енергетичної політики органами
самоврядування»;
нами місцевого самовряду

–

Підготовлено і надруковано статтю: А. Скірру-Новіцька,
овіцька, А. Копець, О. Гарасевич Сертифікація по-європейськи, «Энергосбережение» №10/2011, с.22-24;

–

Зібрано матеріали і написано тематичне дослідження (case study) для м. Вознесенськ;

Також упродовж 2011 року було проведено графічну та змістовну модернізацію сайту Асоціації
http://www.enefcities.org.ua/ – відповідальним за
цей напрямок був А.Янів .

ФОРУМ
ОРУМ
ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРІВ
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
АСОЦІАЦІЇ

Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування
Aсоціація «Енергоефективні міста України»

Своє втілення віднайшла й ідея створення «Форуму для енергоменеджерів».

ПОШУК ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

Перед впровадженням у дію цей міні-проект було обговорено з енергоменеджерами міст та подано на сайті Асоціації як окрему рубрику. За задумом,
Форум повинен стати платформою для спілкування енергоменеджерів.

У 2011 році Виконавча дирекція ЕМУ підготувала та подала на розгляд
д конкурсної комісії:

Підготовлено «Інформаційну довідку» (12 стор.) та буклет Асоціації.
В рамках проекту, фінансованого GIZ, було підготовлено та виготовлено 7 банерів:

ПРОЕКТИ

УЧАСНИКИ

1. Впроваджуйте у своєму місті: Енергоменеджмент для будівель на прикладі м. Львова
2. Впроваджуйте у своєму місті: Енергоменеджмент для будівель на прикладі м. Івано-Франківська
3. Впроваджуйте у своєму місті: Енергоменеджмент для будівель на прикладі м. Новограда-Волинського
4. Енергетичний менеджмент у територіальних громадах
5. Асоціація «Енергоефективні міста України»
6. Кампанія «Дисплей»
7. Дні енергії

PL-BU-UA
еження (Відновлювальні джерела енергії та енергозбереження
кращий рівень життя)
Фонд Відродження
«Поширення у країнах колишнього комуністичного
ичного блоку
українського досвіду створення міської комп’ютеризованої
п’ютеризованої
системи енергоменеджменту та участі міст у європейській
кампанії добровільної енергетичної і екологічної
сертифікації
огічної сертифіка
будівель Display®»
SPINE Sub-grant (Енергоефективність в розвитку
витку міського
планування).

Луцьк (обл. об’єкти) + два
буде відібрано під час
міста бу
реалізації проекту
реал

Упродовж 2011 року про
Асоціацію ЕМУ та про її
діяльність згадується у
понад 550 інформаційних повідомленнях, у
переважній більшості
– в мережі Інтернет. Зафіксовано 25 телесюжетів за участю представників ЕМУ, або таких, у
яких йдеться про роботу
та завдання Асоціації,
а також біля 30 радіо
- інтерв’ю. У 2011 році
значно зріз відсоток авторських матеріалів та
інтерв’ю із зовнішніми експертами, що співпрацюють з Асоціацією, а також із
самими фахівцями з ЕЕМУ.
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Львів

Черкаси

Міста Івано-Франківської
нківської
області
(2 міста)
Egis (Fr) Eptisa (Isp)
Сервісні компанії
Ужгород,
Polska Pomoc
(Енергоефективне управління енергією та використання
користання відн. Євпаторія,
Первомайськ
джерел шанс для стійкого розвитку міст України)
и)
Пе
Polska Pomoc
«Дружнє і дієве самоуправління. Програма ефективної
ивної
Івано-Франківськ
Івано-Франківсь
системи управління комунальними послугами в містах
тах ІваноФранківської області в Україні»
ЕМУ виступає партнером Polska Pomoc
«Як будувати громадянський діалог в Україні? – модель
Артемівськ
співпраці між секторами»
Львів, Долина,
ина
Фонд «Нова Євразія»
Кам’янець – Подільський
Міста-учасники будуть
"Програми Півд.-Сх. партнерства" SEE Італія ENEA
визначатись під час
(Дослідження можливостей впровадження перфоменсреалізації проекту
контрактів)

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна
2007-2013
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
АСОЦІАЦІЇ
Також у 2011 році розпочато реалізацію двох масштабних європейських
проектів:
«Проект Європейської Комісії «Угода Мерів – Схід: підтримка участі міст
країн Східного Партнерства та Середньої Азії в Угоді мерів». Даний проект
полягає у виконанні ряду завдань в рамках консорціуму із 5 партнерських
організацій – Energy Cities (ЕС-ENC)(лідера), Асоціації «Енергоефективні
міста України»(АЕМУ-ECCU), Climate Alliance (CA), Нідерландської Агенції
(НЛА-ANL) та Агенції із збереження клімату Кавказу а Середньої Азії (КАРЕКCAREC), які, відповідно, очолюють у вказаному порядку т.зв. Робочі Пакети
(Work Packages, WPs):
Асоціація ЕМУ відповідає за 2 робочий пакет WP2 – Розбудова потенціалу та
тренінги.
(Розробка 11 інфо-профілів країн; розробка 11 національних тренінг-програм; організація 11 національних тренінгів; організація 3 навчальних візитів; створення пулу експертів, інші окремі завдання, що стосуються розбудови потенціалу та тренінгів)
На даний час діяльність проекту розрахована на період із 20.09.2011 до
19.09.2013р., проте вже є інформація про продовження робіт щонайменше
ще на 2 роки.

Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування
Aсоціація «Енергоефективні міста України»

СТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК
В серпні 2011 року Асоціацією «Енергоефективні міста України» заснована Агенція сталого енергетичного розвитку (АСЕР), як товариство з обмеженою відповідальністю
аль с ю що
перебуває на загальній системі оподаткування.
На засіданні Правління 14 березня 2011 року було схвалено
валено кандидатуру Олександра
Шумельди на посаду виконавчого директора АСЕР.

РОЗВИТОК
К МЕРЕЖІ ПАРТНЕРСТВ АСОЦІАЦІЇ
У червні 2011 році Президент Асоціації ЕМУ з однієї сторони та Д
Держенергоефективності в особі Голови Агентства підписали Меморандум
співробітництво. Заступника
морандум про співр
виконавчого директора Асоціації ЕМУ обрано
Громадської ради при Держеано до складу Гром
нергоефективності.
Також сформовано Пропозиції до співпраці
аці з ДТЕК. 28 листопада в Києві Асоціація була
учасником Дискусійної зустрічі з зацікавленими
вленими сторонами «Систем Кепітал Менеджмент» на національному рівні.

«Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді Мерів –
взірцеве рішення для Східного Партнерства і Центральної Азії». Метою даного проекту є підтримка зусиль органів місцевого самоврядування в Україні
та Грузії (а в подальшому і в інших країнах Східного Партнерства і Центральної Азії), спрямованих на зміцнення їх енергетичної безпеки, скорочення викидів парникових газів, зменшення залежності від викопних видів палива та
покращення якості життя мешканців. Проект розпочався вкінці грудня 2011
р. та триватиме 36 місяців. У 2011 році Асоціація нагороджена грантом від
Євросоюзу та підписано грантовий контракт.

14

15

ТЕМАТИЧНА
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
ДІЯЛЬНІСТЬ
РОЗВИТОК
АСОЦІАЦІЇ

Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування
Aсоціація «Енергоефективні міста України»

СТИМУЛЮВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
З МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
У 2011 році сформовано Пропозиції до співпраці з Державним агентством
з енергоефективності та енергозбереження України та подано їх на затвердження де було описане завдання щодо моделювання застосування базових
положень директив ЄС «Про енергетичне функціонування будівель» та «Про
енергетичні послуги та енергоефективність кінцевого споживача».

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДЯН У ПИТАННЯХ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН
КЛІМАТУ
В рамках реалізації проекту GIZ «Енергоефективність у будівлях» у 2011 році:
–

підготовлено та взято участь в 2-х тренінгах «Енергоменеджмент у будівлях» у м. Дніпропетровську та м. Києві.

–

проведено інформаційні кампанії (Дні Енергії в Новоград-Волинському,
Івано-Франківську, Артемівську та Долині розроблено та надруковано інформаційні матеріали та буклети)

–

розроблено «Подорожуючу виставку» - 8 банерів

–

зареєстровано Новоград-Волинський у кампанії Дисплей. Місто працює
над заповненням бази даних.

–

забезпечено виступ представників GIZ у щорічних конференціях присвячених Угоді мерів у м. Вінниця та м. Кривий Ріг

Асоціацією ЕМУ у 2011 році забезпечено підтримку освітніх програм на базі
навчальних закладів міст-членів Асоціації. Зокрема проведено семінартренінг з використання нової навчальної програми «Енергозбереження та
пом’якшення змін клімату» для 8-9 класів, схваленої МОН України, та відповідного посібника (проект SPARE). Залучено до кампанії ZOOM - Kids on the
Move for Climate Action 2011 середню школу №9 та спец. школу «Надія» з поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю (м.Львів). Вчителів зі шкіл Артемівська, Долини і Львова, залучених до виконання проекту,
докладно поінформовано про нову навчальну програму і посібник. В обох
школах започатковано кампанії ZOOM - Kids on the Move for Climate Action
2011, звіт за результатами її проведення надіслано до Climate Alliance.
Також, у жовтні 2011 підготовлена та опублікована наукова стаття про кампанію Дисплей в Україні та досвід Асоціації у сталому управлінні енергією в укра-

16

їнських містах (А. Скірру-Новіцка, А. Копець, О. Гарасевич. Сертифікація по-європейськи,
«Энергосбережение» №10/2011, с.22-24), повна версія статті на англійській мові була
також опублікована закордоном (Innovation-European Journal of Social Science Research,
Vol 24/1, March-June 2011, pp.57-83).

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.
Надання консультацій та навчання містам: Хмельницький, Красноперекопськ, Артемівськ, Алчевськ, Кременчук, Первомайськ (в рамках проекту РМТ). В результаті було
підвищено кваліфікацію енергоменеджерів, відповідальних осіб, започатковано впровадження систем енергомоніторингу.
Темі формування та реалізації сталої енергетичної політики місцевих громад в значній
мірі присвячений проект MODEL-CIUDAD, що реалізується в Україні, Молдові, Грузії, Вірменії під керівництвом міської ради Львова, за участі Європейської асоціації місцевих
органів влади «Energy Cities» та Асоціації ЕМУ. Упродовж 2011 року Асоціація брала
участь у всіх кроках реалізації цього проекту, у засіданні міжнародного Керівного комітету управління проектом MODEL-CIUDAD у м. Льцьк 18-21 квітня. А також було організовано та взято участь в навчальній поїздці у Чехію, а саме у міста Брно та Прага (10 – 15
вересня). Окрім цього Асоціація ЕМУ допомогла організувати та провести Дні Сталої
Енергії у містах Луцьк та Кам’янець – Подільський.
Спільними зусиллями фахівців Асоціації ЕМУ міських енергоменеджерів та залучених
консультантів у 2011 році напрацьовано структуру, виконано підбір матеріалів та сформовано Збірник нормативно-правого оформлення енергетичної політики міста, що є
доступним для інших міст.
Також в рамках проекту «Реформа міського тепло забезпечення» підготовлено порадник «Випрацювання енергетичної політики органами місцевого самоврядування».

ПІДТРИМКА УГОДИ МЕРІВ В УКРАЇНІ
У 2011 році до «Угоди мерів» долучилися 8 українських міст,
серед яких чотири – міста-члени Асоціації (Вінниця, ІваноФранківськ, Славута, Кривий Ріг). Приєднання останніх стало можливим завдяки політичній волі місцевої влади та в
результаті проведення великих заходів, спрямованих в тому
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ТЕМАТИЧНА
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
ДІЯЛЬНІСТЬ
РОЗВИТОК
АСОЦІАЦІЇ
числі на популяризацію ініціативи «Угода мерів» і де Асоціація виступила в
ролі співорганізаторів або ж активну підтримала організацію заходів.
Так, у березні 2011 року у Вінниці відбулася конференція «Менеджмент та
фінансування сталого енергетичного розвитку міст», де, зокрема, проводились навчання для енергоменеджерів міст-членів ЕМУ із практичного застосування програмних інструментів «ЕКО-Регіон», «Кліматичний Компас» та
написання Плану дій для сталого енергетичного розвитку, які є необхідними
елементами виконання «Угоди мерів».

Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування
Aсоціація «Енергоефективні міста України»

Окрім цього, Асоціація провадить усю організаційну роботу щодо забезпечення участі
представників міст в щорічних урочистих заходах «Угоди мерів» у Брюсселі. В 2011 році
у листопаді було організовано делегацію міських голів на участь в Урочистій церемонії
підписання.

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
ЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Після проведення конференції влада Вінниці активізувала своє прагнення долучитися до цієї європейської ініціативи.

У 2011 році зусиллями Виконавчої дирекції Асоціації
ації ЕМУ при підтримці проектів які
виконує Асоціація було організовано ряд стажувань
ань для представників міст-членів які
мали можливість познайомитись із живою практикою
енергоменеджменту європейактикою енергоменедж
ських міст.

У квітні 2011 року у м. Славута, яке на даний час вже підписало «Угоду мерів»,
відбувся семінар GIZ, на якому представник Асоціації виступив з доповіддю
щодо просування «Угоди мерів» в Україні.

Зібрано та опрацьовано матеріал для чорнового
порадника з питань формуового варіанту по
вання системи управління енергією для будівель
бюджетної сфери та для житлових будівель бюджетно
дівель у місті. Завершення даного планується
році.
ться у 2012 році

У жовтні 2011 року в м. Кривому Розі Асоціація спільно з міською владою виступили організаторами тематичної конференції «Угода мерів – шлях до сталого енергетичного розвитку». В часі проведення конференції міський голова
Кривого Рогу урочисто підписав «Форму приєднання» до «Угоди мерів».

РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
ННЯ ІНСТРУМЕНТІВ КАМПАНІЇ ДИСПЛЕЙ

Також у жовтні 2011 року завершився півторарічний проект «Нарощування
потенціалу місцевого захисту клімату в Україні», котрий Асоціація провадила
спільно з партнерською організацією – об’єднанням європейських муніципалітетів «Кліматичний Альянс». Метою проекту була допомога в написанні
Планів дій для сталого енергетичного розвитку для десяти українських міст,
що підписали «Угоду мерів» на першій урочистій церемонії підписання у 2009
році. В ході проекту міста отримали безкоштовний доступ до користування
програмним онлайн-інструментом «ЕКО-Регіон», який було перекладено
українською мовою та створено національну модель, на основі якої енергоменеджери міст-учасників проекту отримали можливість вносити дані та
отримувати енергобаланси та кадастр викидів СО2 у електронних шаблонах,
що затвердженні головним офісом «Угоди мерів». Як результат проекту –
перші п’ять українських підписантів подали на затвердження Єврокомісії свої
Плани дій для сталого енергетичного розвитку.

В рамках Кампанії Display у 2011 р. (http://www.display-campaign.org/
p://www.display-campaign.org/ ) залучено міста
Артемівськ, Кривий Ріг і Новоград-Волинський.
нський.

У листопаді 2011 урочисте підписання «Форми приєднання» відбулося в
рамках міжнародного інвестиційно-економічного форуму «Партнерство і
перспективи» в м. Івано-Франківську. В якості офіційної структури підтримки «Угоди мерів» Асоціація ЕМУ провадила з містами-кандидатами усю консультаційно-просвітницька роботу щодо процедури приєднання до цієї європейської ініціативи.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
про надходження та
витрачання коштів

ТЕМАТИЧНА
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
ДІЯЛЬНІСТЬ
РОЗВИТОК
АСОЦІАЦІЇ
НАДХОДЖЕННЯ РЕСУРСІВ

Виконавча дирекція Асоціації організувала взаємні консультації з питань користування інструментом Дисплей в Україні.
Також, у жовтні 2011 р. А.С. Скірру-Новіцкою спільно із іншими працівниками
Асоціації «Енергоефективні міста України» була підготовлена та опублікована наукова стаття про кампанію Дисплей в Україні та досвід Асоціації у сталому управлінні енергією в українських містах (А. Скірру-Новіцка, А. Копець, О.
Гарасевич. Сертифікація по-європейськи, «Энергосбережение» №10/2011,
с.22-24), повна версія статті на англійській мові була також опублікована закордоном (Innovation-European Journal of Social Science Research, Vol 24/1,
March-June 2011, pp.57-83).

У ГРН.

КАХ
У ВІДСОТКАХ

Вступні та членські внески

177 000,00

11,65
1,65

Цільове фінансування

1 341 909,00

88,35

Разом

1 518 909,00
00

100,00

ДОПОМОГА У ПІДГОТОВЦІ МІСЬКИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНІВ
Над проблемою підготовки енергетичних планів у містах працювали експерти Асоціації, що були задіяні у два наших проекти:
•

«Реформа міського теплозабезпечення в Україні» (реалізується в Україні
під керівництвом IRG за фінансової підтримки АМР-США);

•

«Розвиток потенціалу місцевого захисту клімату України» (реалізується
Європейською асоціацією міст «Klima Buendnis» за кошти німецького
уряду);

•

Проекту МОДЕЛ-СІУДАД.

Вступні та чле
членські
внески (11.6
(11.65%)

Цільове
фінансування
(88.65%)

Рис 1. Розподіл джерел надходження ресурсів
сурсів
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ФІНАНСОВИЙ
ЗВІТ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
про
надходження та
РОЗВИТОК
витрачання
АСОЦІАЦІЇ коштів

Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування
Aсоціація «Енергоефективні міста України»

СТРУКТУРА ВИТРАТ
Витрати на зарплату, соціальні платежі та податки, в
т.ч.(55,47%)

ЗА 2011 РІК

НАЗВА ВИТРАТ

СУМА, ГРН.

%

Адміністративні видатки

962 176,00

62,68

Програмні видатки

572 841,00

37,32

Разом

1 535 018,00

100,00

Витрати на відрядження (21,9%)
Витрати на забезпечення діяльності офісу, в т.ч. (0,00%)
Обладнання та програмне
забезпечення (0,00%)
Друк матеріалів (2,44%)

Адміністративні
видатки (62.68%)

Переклади (0,00%)
Інші платежі (0,14%)

Програмні видатки
(37.32%)

Проведення семінарівв
та конференцій (20,50%)
%)
Банківські витрати (0,00%)
0%)

Рис 2. Структура витрат

Рис 4. Розподіл програмних видатків

БАЛАНС ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Витрати на зарплату, соціальні платежі
та податки, в т.ч.(74,18%)
Витрати на відрядження (3,24%)
Витрати на забезпечення діяльності
офісу, в т.ч. (17,06%)
Обладнання та програмне
забезпечення (0,5%)

САЛЬДО НА Р/Р СТАНОМ НА 01.01.2011

13 224,93

Прихід коштів за 2011 рік

1 518 909,42

Видатки за 2011 рік

1 531 816,39

Фактичні витрати

1 535 017,69

Курсові різниці

-3 201,30
01,30

Кошти на р/р на 01.01.2012 р

317,96

Друк матеріалів (0,16%)
Переклади (0,2%)
Інші платежі (1,48%)
Проведення семінарів
та конференцій (2,82%)
Банківські витрати (0,36%)
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Рис 3. Розподіл
адміністративних видатків
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