РІЧНИЙ
ЗВІТ

2020

ЗМІСТ
Вступне слово
Географія міст-членів АЕМУ
Місія
Стратегічні цілі
Найважливіші події та факти у 2020 році
Угода Мерів в Україні
Проекти
Револьверний Фонд Міст АЕМУ
Дні сталої енергії в українських містах
Захист енергетичних інтересів громад на національному рівні
Наші публікації
Вебінари
Наші плани на 2021 рік
Фінансовий звіт
Керівництво АЕМУ
Команда АЕМУ
Контакти

2
4
6
7
8
10
11
18
20
22
24
25
26
28
44
45
46

ВСТУПНЕ СЛОВО

Cергій Сухомлин,
Президент Асоціації
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Дорогі Колеги,
Оглядаючись на рік, що минув, доводиться констатувати,
що за кількістю випробувань і проблем, з якими довелося
зіткнутися Україні, він був одним із найскладніших за всю
історію її відновленої незалежності. До війни на Сході, проблем у економіці та у різних політичних площинах додалася пандемія COVID-19, що змусила увесь світ (в тому числі
й нас) навчитися жити в умовах нової реальності, з усіма
її обмеженнями, небезпеками, болем численних втрат та
незрозумілими перспективами.
Та все ж, незважаючи на об’єктивні труднощі і значне психологічне навантаження, спричинене рамками карантину, команда нашої Асоціації продовжувала наполегливу
працю, спрямовану на допомогу громадам-членам АЕМУ
у формуванні та реалізації їхніх політик сталого розвитку.
І ми пишаємося своїми здобутками, які видаються (і насправді є) ще більш вагомими, зважаючи на умови, в яких
їх було досягнуто. Зокрема, у 2020р. нам вдалося запустити

механізм Револьверного Фонду Міст, над розробкою якого наші експерти тривалий час скрупульозно працювали,
намагаючись зробити його максимально ефективним та
економічно привабливим. Чимало зусиль було докладено
й у сфері національної законотворчої діяльності, зокрема –
у роботі над розробкою, поправками та доповненнями до
законопроектів, що стосувалися енергоефективності, обліку енергоресурсів та сфери ЖКГ. Приємно зазначити, що
експерти АЕМУ увійшли до складу Консультативної ради
Фонду енергоефективності, а також підготували декілька
спеціалізованих аналітичних оглядів, що стосуються різних
аспектів ресурсоспоживання громад, які отримали схвальні
відгуки у середовищі фахівців.
Та основні зусилля, як і раніше, були зосереджені на працю з нашими громадами, і тут теж маємо вагомі причини
для гордості. Адже «сім’я» міст-учасників Європейської
Енергетичної Відзнаки поповнилася ще п’ятьма громадами
завдяки реалізації проекту ЄС «EXCITE» Програми «Горизонт 2020» а для інших 25 громад, в рамках проекту, підтриманого GIZ, було здійснено 42 енергоаудити та розроблено
23 ПКД для громадських будівель. Як перша Структура підтримки Угоди мерів в Україні, ми не можемо не радіти значному зростанню кількості активних учасників цієї глобальної ініціативи, серед яких 81 – громади члени АЕМУ. Про ці
та інші здобутки у роботі з нашими головними «клієнтами»
Ви, дорогі Колеги, зможете отримати вичерпну інформацію
на сторінках цього звіту.
У 2020 році Європейська Комісія оголосила про плани запровадження Європейської Зеленої Угоди – European Green

Deal, яка стає новою філософією розвитку і ставить нові дороговкази і цілі для Європи на найближчі 20-30 років. Безперечно, діяльність з переходу до кліматичної нейтральності буде визначати пріоритети громад і в Україні, тому ми
очікуємо нових важливих кроків і програм у цій сфері.
А ще – команда АЕМУ зустріла Новий 2020 рік у новій
львівській «домівці», розташованій майже у самому серці
княжого міста. Упевнений – цей фактор неабияк надихає
наш дружній колектив на нові звершення і подальшу інтенсивну та плідну роботу на благо територіальних громад
України, насамперед тих, що приєдналися до Асоціації та
розділяють наше бачення, цінності і високу «планку» у підходах до стандартів життя громадян!
Удачі всім нам у наступному році!
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ГЕОГРАФІЯ АЕМУ
Ковель Вараш
Володимирець
Нововолинськ
Сарни

Луцьк

Жовква Броди

Рівне

Олевськ

Славутич

Сосниця

Мена

Овруч

Новоград-Волинський

Славута Житомир

Глухів

Конотоп Суми

Ніжин

Краснопілля
Дубно
Біла Церква
Гадяч
Глиняни
Українка
Кременець Баранівка
Тростянець
Козятин
Березань Миргород
Бібрка Збараж
Хмільник
Обухів
Чугуїв
Тернопіль
Лубни
Новояворівськ
Чортків Жмеринка Вінниця Тетіїв
Канів
Сватове
Карлівка
Рогатин
Мерефа
Бурштин
Шпиків Черкаси
Бар
Гнівань
Бахмут
Долина Калуш

Львів

Кам’янець-Подільський

Івано-Франківськ Вижниця
Коломия
Тячів

Глибока

Хотин

Недобоївці

Кременчук

Тульчин

Первомайськ

Южноукраїнськ

Кривий Ріг

Баштанка
Вознесенськ

Херсон

Олешки
Гола Пристань

90 міст-членів АЕМУ
станом на грудень
2020 року
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Ізмаїл

Краматорськ

Алчевськ

Новогродівка Хрустальний
Вугледар
Ровеньки
Запоріжжя
Токмак

Волноваха
Василівка
Пологи

Бердянськ
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МІСІЯ
Об’єднувати органи місцевого самоврядування
задля підвищення якості життя їхніх громад, забезпечення сталого енергетичного розвитку, захисту
довкілля та адаптації до змін клімату.
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ АЕМУ

Запровадження політики сталого енергетичного
розвитку (ПСЕР) у громадах України.

Зміна свідомості громад
щодо культури споживання енергії.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
Захист енергетичних інтересів громад
на національному рівні.

Інституційний розвиток АЕМУ, її експертного
та фахового потенціалу.
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АЕМУ запустила механізм поворотної
допомоги Револьверний Фонд Міст
для підтримки громад у реалізації
енергоефективних заходів

Інформаційна
та методична
підтримка
міст у проведенні
Днів Енергії

Найважливіші події
НАЙВАЖЛИВІШІ
ПОДІЇ
і факти
2020
року
ТА
ФАКТИ
2020
РОКУ

АЕМУ увійшла до
Консультативної ради
Фонду енергоефективності
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Моніторинг фінансового стану
водопостачальних та
теплопостачальних
підприємств українських міст

Фінансування

23 ПКД
42 енергоаудитів та
3 освітніх семінари для
25 громад

Експертний огляд доступних автоматизованих
інформаційних систем (АІС) для моніторингу
та аналізу споживання енергетичних ресурсів

Аналітичне дослідження
бар'єрів співпраці ОСББ
з Фондом енергоефективності

Львів, Суми та Черкаси
долучились до
впровадження ЄЕВ

Ми переїхали
в новий офіс

Дослідження стану
енергоменеджменту
в містах України

Численні навчання для
громад у рамках проєкту
Угода Мерів-Схід по
розробці ПДСЕРК

Серія вебінарів для
міст-підписантів УМ
та міст-членів АЕМУ

Розпочато новий проект ЄС EXCITE в рамках
програми "Горизонт 2020!", який передбачає
впровадження ЄЕВ у п’яти українських громадах:
Чортків, Миргород Сєверодонецьк, Тростянець
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та Нововолинськ

УГОДА МЕРІВ В УКРАЇНІ
Угода мерів щодо клімату та енергії – провідна ініціатива,
започаткована Європейським Союзом. Міста-підписанти Угоди мерів поділяють спільне бачення стосовно необхідності прискорення декарбонізації їхніх територій та
зміцнення власного потенціалу адаптації до неминучого
впливу зміни клімату з метою забезпечення своїм мешканцям надійного і сталого доступу до енергії за прийнятною ціною. Згідно з оновленою версією Угоди вони беруть
на себе добровільне зобов’язання скоротити власні викиди СО₂ на 40% до 2030 року та випрацювати спільний
підхід до пом’якшення зміни клімату й адаптації до неї.
Кількість міст-підписантів
Угоди Мерів в Україні (станом
на лютий 2021) – 287,

АЕМУ –

структура підтримки
Угоди мерів в Україні
з 2009 року.

287

81
з них міста-члени АЕМУ – 81
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ПРОЕКТИ
Результати:
•

24 онлайн-семінари для міст з питань впровадження
Угоди мерів;

•

2 онлайн-семінари щодо фінансування ПДСЕРК для
10 територіальних громад;

•

конкурси для міст-підписантів та енергоменеджерів,
нагородження переможців конкурсів;

•

навчальний технічний візит для 12 громад в Миргород та
Житомир;

•

2 технічні тренінги щодо впровадження проектів;

•

тренінг з розробки ПДСЕРК для 24 малих та великих
громад в Миргороді;

•

захід щодо проектного менеджменту на рівні громад;

•

онлайн-семінар щодо інтегрованих рішень для систем
енергетичного менеджменту, взяли участь близько
150 учасників;

•

дводенний інформаційний семінар «Просування Угоди
мерів в країнах Східного партнерства» в Білорусі;

•

опрацьовано більш ніж 800 запитів від міст;

•

проведено 3 засідання Муніципальної платформи Угоди
мерів.

Угода мерів – Схід II

Фото взято з офіційного сайту проекту “Угоди Мерів-Схід”

Донор:

Європейський Союз

Термін реалізації:
2016 – 2020 роки

Мета проекту:

підтримка та просування Угоди мерів в Україні

Бенефіціари:

міста-підписанти Угоди мерів в Україні
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Програма ЄС «Демонстраційні
проекти Угоди мерів»
Результати:
•

термомодернізовано перший об’єкт в м. Дубно (ДНЗ
№4);

•

завершено роботи по влаштування системи вуличного
LED освітлення в місті Чернівці;

•

завершено термомодернізацію дитячого садка «Ялинка»
в Конотопі;

•

розпочато термомодернізацію бюджетних закладів в
Сумах;

•

термомодернізовано будівлю палацу спорту «Енергетик» в Українці;

•

вебінар для міст щодо проектів з використанням біомаси;

Європейський Союз

•

Термін реалізації:

онлайн-семінар на тему як організувати комунікацію в
умовах коронавірусу. Дні енергії 2020;

•

вебінар щодо автоматизованих систем енергомоніторингу;

Мета проекту:

•

технічний семінар для громад щодо контролю будівельних робіт;

•

онлайн-семінар для міст «Від плану дій до реалізації
проектів»;

•

зміни в грантових контрактах ЄС - семінар для міст, які
впроваджують проекти.

м. Дубно, Термомодернізований ДНЗ №4,
Фото взято з офіційного сайту програми “Угоди Мерів-Демонстраційні пректи”

Донор:

2014 – 2021 роки

Підтримка міст у впроваджені демонстраційних
проектів в рамках Угоди мерів

Бенефіціари:

Конотоп, Гола Пристань, Вознесенськ, Нововолинськ, Краматорськ, Славутич, Самбір, Жовква,
Мена, Долина, Жмеринка, Дубно, Миргород,
Українка, Чернівці, Гнівань, Суми
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Підтримка ініціативи Угода мерів
в Білорусі

Результати:
•

вебінар на тему «Підготовка звіту з моніторингу
ПДСЕРКів»

Донор:

Європейський Союз

Термін реалізації:
2017 – 2020 роки

Мета проекту:

зміцнення спроможності організацій громадянського суспільства Білорусі брати участь у формуванні та забезпеченні дотримання місцевої і національної політики щодо
енергії і зміни клімату

Бенефіціари:

білоруські міста-підписанти Угоди мерів
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Європейська Енергетична Відзнака
в Україні

Результати:
•

створено Наглядовий Комітет ЄЕВ;

•

розроблено концепцію національного бенчмаркінгу
міст;

•

відібрано 3 демонстраційні заходи, що будуть впроваджені в пілотних містах Львів, Черкаси та Суми;

•

Донор:

спільний інформаційний захід з проектом «Угода
мерів - Схід» щодо можливостей та переваг Європейської Енергетичної Відзнаки як інструменту впровадження Угоди мерів;

•

найкращі практики міст-учасників ЄЕВ: Суми, Львів,
Вінниця та Житомир;

Термін реалізації:

•

відзнято та опубліковано промо-ролик ЄЕВ на YouTube
каналі.

Швейцарська Конфедерація
2018 – 2021 роки

Мета проекту:

впровадження ЄЕВ в Україні

Бенефіціари:

Житомир, Вінниця, Львів, Черкаси, Суми
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Механізм підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель
проекту «Енергоефективність у громадах»

Результати:
•

проведено 42 енергоаудити громадських будівель, громадам передані звіти з енергоаудитів та сертифікати;

•

розроблено та передано громадам 23 проектно-кошторисні документації громадських будівель;

•

проведено 3 навчальні семінари з питань енергоефективності; - сукупний потенціал енергозбереження всіх
об’єктів, де впроваджувалися заходи проекту, оцінюється у 10,23 ГВт*год/рік, або 22,11 млн.грн у грошовому
виразі;

Донор:

•

для впровадження заходів проекту ОТГ внесли бл.39%
власних коштів;

Термін реалізації:

•

проект успішно пройшов фінальний міжнародний
фінансовий аудит, який підтвердив відсутність будь-яких
порушень при його виконанні.

Мета проекту:

Німецьке Співтовариство з Міжнародного
Співробітництва (GIZ GmbH) за дорученням
Уряду Німеччини
2018 – 2020 роки

підтримати співфінансуванням в обсязі до 70% від загального кошторису проекту окремі заходи міст-учасників із
підвищення енергоефективності їхніх громадських будівель

Бенефіціари:

25 міст-учасників (з числа малих міст України із населенням до 50 тис. осіб)
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EXCITE в рамках програми ЄС «Горизонт 2020»

Результати:
•

стартова зустріч партнерів проекту у вересні 2020р.

•

оголошено конкурс на відбір 5-х громад проекту

Донор:

Європейський Союз

Термін реалізації:
2020-2022 роки

Мета проекту:

впровадження інструментів та механізмів Європейської Енергетичної Відзнаки (ЄЕВ) у Болгарії, Словенії та
Північній Македонії, а також просування ЄЕВ в Україні

Бенефіціари:

Чортків, Сєвєродонецьк, Нововолинськ, Миргород,
Тростянець

16

17

РЕВОЛЬВЕРНИЙ ФОНД МІСТ
20 лютого 2020 року Правління АЕМУ підтримало ідею запровадження механізму поворотної фінансової допомоги
міст АЕМУ для реалізації міських проектів та програм сталого енергетичного розвитку і клімату.
На виконання рішення Правління АЕМУ Виконавчою дирекцією асоціації разом із пілотними містами (Житомир, Вінниця, Луцьк, Кам’янець-Подільський, Славутич та Новогродівка) була створена робоча група, яка напрацювала зразки
необхідних документів для запровадження РФМ АЕМУ.
Для практичного застосування РФМ 9 липня 2020 року
Правлінням АЕМУ було прийняте Положення про сплату
внесків до РФМ та розпочато етап прийняття рішень про
долучення до програми РФМ міськими радами.
Виконавча дирекції також долучилася до створення місцевих програм підтримки власників житла із застосуванням
Револьверного Фонду Міст АЕМУ.
АЕМУ, як партнер, активно взаємодіє із Фондом енергоефективності задля реалізації державної політики у житловому секторі. Асоціація ЕМУ спрямовує свої зусилля на
підтримку ініціатив Мінрегіону, котрі стосуються регіонального розвитку загалом та міської енергоефективності і клімату зокрема.

3
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міста вже застосовують інструмент
Револьверний Фонд Міст АЕМУ Краматорськ, Новогродівка,
Кам’янець-Подільський

“Наявність можливостей Револьверного фонду
міст, на нашу думку, активізує ОСББ для участі у
програмі ЕНЕРГОДІМ Фонду енергоефективності і
максимально полегшить залучення коштів на впровадження енергоефективних заходів, адже завдяки
«револьверному фонду», ОСББ можуть отримати
безвідсоткову позику на проведення енергоаудиту,
виготовлення ПКД і навіть виконання будівельних
робіт, а після надходження компенсацій від Фонду енергоефективності – повернути позику у Револьверний фонд міст” – Святослав Павлюк, виконавчий директор АЕМУ

ЯК ПРАЦЮЄ РФМ АЕМУ?
КРОК 1. Спеціальні членські внески та кошти
на адміністрування РФМ АЕМУ

Громада
АЕМУ

Револьверний
Фонд АЕМУ

КРОК 3. ОСББ отримує позику
на певний вид робіт
від РФМ АЕМУ

БАНК

КРОК 5. Повернення коштів
від ОСББ до РФМ АЕМУ

МІСТ
О
КРОК 2. Відбір позичальників
та виду робіт

Позичальники
(ОСББ)

КРОК 4. Компенсація
коштів:

Фонд
енергоефективності

ПКД
(70% - РФМ 30% - ОСББ)

70% ПКД

ЕНЕРГОАУДИТ
(70% - РФМ 30% - ОСББ)

70% ЕНЕРГОАУДИТУ

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
(50% - РФМ 30% - ОСББ)

50% БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
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ДНІ СТАЛОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ
Україна, починаючи з 2009, щороку приєднується до ініціативи проведення Європейського тижня сталої енергії
(далі – ЄТСЕ). Це масштабна подія, що сприяє поширенню
найкращих практик та об’єднує зусилля задля досягнення
цілей ЄС з подолання наслідків зміни клімату, підвищення
енергоефективності та енергобезпеки, а також сталого розвитку громад.
На жаль, цьогоріч, у зв’язку з пандемією відкриття Тижня
сталої енергії, яке мало відбутись в Тернополі, було скасовано, як і основну частину заходів, інші - перенесено в онлайн-формат.
Однак, цей рік показав усім, що пандемія – не перешкода
для проведення Днів сталої енергії у громадах. Карантинні
обмеження дали потужний поштовх для розвитку нового
креативного підходу для організації Днів енергії. До прикладу, багато громад зуміли залучити чималу аудиторію у
соцмережах, об’єднавши учасників навколо вкрай важливих питань зміни клімату та енергії. Загалом 35 українських
громад провели різноманітні заходи в рамках ДСЕ, серед
яких: захоплюючі онлайн-квести та конкурси, вікторини
та навчальні вебінари, екологічні уроки і спортивні заходи
тощо.
АЕМУ, в свою чергу, підтримує всі ініціативи щодо організації та проведення Днів сталої енергії. Кожному місту-члену АЕМУ та підписанту УМ, яке зверталось до нас
було надано консультаційну, інформаційну та методичну
підтримку.
20

Нами було розроблено та передано містам
рекламну продукцію та інформаційні матеріали:

•

1000 екосумок та рюкзаків

•

1 000 блокнотів

•

1 000 ручок

•

500 екотермометрів

•

200 екопляшок для води

•

та багато іншої продукції
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ЗАХИСТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАД НА
НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Одним із статутних завдань АЕМУ є формування законодавчого середовища, сприятливого для формування місцевих політки сталого розвитку. З огляду зміну політичних
пріоритетів, діяльність у сфері формування політики у сфері
енергоефективності пройшла декілька трансформацій – наприкінці 2019 року відбулося об’єднання діяльності у сфері
захисту навколишнього середовища з діяльністю у сфері
енергетики. Таким чином два профільні міністерства було
об’єднано в єдине – Мінекоенерго. До цього ж міністерства
було передано ряд повноважень з формування політик у
сфері ефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів. У 2020 році, доцільність такого об’єднання було
поставлено під сумнів, міністерства було роз’єднано на два
окремі, хоча розподіл повноважень у сфері формування
політики у сфері енергоефективності залишився не розділеним чітко.
У 2020 році Держенергоефективності, як ключовий ЦОВВ,
що відповідає за впровадження політики у цій сфері, залишався без керівника. Громадська Рада при ДЕЕ, членом якої
є АЕМУ, також призупинила свою роботу.
У 2020 році завершився термін дії п’ятирічного Національного плану дій з енергоефективності до 2025, затвердженого постановою КМУ № 1228-р від 25 листопада 2015 р.
АЕМУ зверталася до КМУ з офіційною пропозицією при22

скорити розробку нового п’ятирічного плану та долучитися до його розроблення та наповнення. Станом на кінець
2020року, Національний план не було прийнято.
Одним з висновків, які було зроблено Виконавчою дирекцією внаслідок проведення дослідження стану енергоменеджменту в містах, стало те, що майже в половини міст є
проблеми з отриманням інформації про споживання газу
або електроенергії за окремими секторами (установи різного підпорядкування, житло, промисловість) від приватних
постачальників цих ресурсів. Майже третина міст не мала
доступу до даних споживання обидвох цих видів енергії, що
значно ускладнює роботу з формування базового кадастру
викидів та формування планів розвитку.
З огляду на це, Виконавча Дирекція виступила ініціатором
внесення окремого пункту законопроекту про енергетичну
ефективність (законопроект 4507 від 17.12.2020), у якому
передбачено обов’язок енергопостачальних організацій
надавати за запитом органу місцевого самоврядування інформацію щодо обсягів поставленої енергії.
Законопроектом також передбачено обов’язкове запровадження функцій енергоменеджменту в органах місцевого
самоврядування, Виконавча Дирекція продовжить роботу з
профільним комітетом ВР, та Мінрегіоном для формування
ефективних механізмів реалізації цих положень.
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
Асоціація
«Енергоефективні
міста України»

Будьмо енергоощадними!

•

Будь енергоощадним. Електроенергія і тепло

Використовуйте
енергоощадні лампи.

•

Будь енергоощадним. Вода

Регулярно розморожуйте
холодильники і
морозильники старих
моделей.

•

Будь енергоощадним. Транспорт

Електроенергія
і тепло
Зменште обігрів. Зниження
температури лише на 1 С здатне
скоротити рахунок за енергію
для вашої сім’ї на 5-10% та
уникати щороку до 300 кг
викидів СО2 в перерахунку на
одне домогосподарство.
Зменште охолодження.
Кондиціонери – справжні
марнотратники енергії.
Альтернативою можуть бути
вентилятори, у противнім разі
використовуйте кондиціонери
економно та подбайте про
найбільш енергоефективну
модель.
Запрограмуйте свій термостат
таким чином, щоби вночі, або
коли вас немає вдома, використання опалення або охолодження було
мінімальним.

Від’єднуйте від
мережі зарядні
пристрої, коли ними
не користуєтесь.

Вода
Кип’ятіть менший
об’єм води.

Щільно закривайте
кран.

Коли варите, накривайте
каструлю покришкою.

Використовуйте пральну
і посудомийну машини
лише після їхнього
повного заповнення.

Уникайте пиття
пляшкової води.

Замість брати купіль у
ванні, скористайтесь
душем.

Використовуйте барабанну
сушарку лише у разі крайньої
потреби. Найкраще сушити
одяг природним способом, в
цьому випадку він довше
слугуватиме, а енергія
безкоштовна й не забруднює
довкілля!

Транспорт
Спробуйте один із наступних
способів добирання на роботу
або до школи: на велосипеді,
пішки, спільно використовуючи
авто, громадським транспортом.
Намагайтесь уникати коротких
подорожей на авто, оскільки використання пального і викиди СО
2 непропорційно більші, коли
двигун холодний.

Не мчіть – швидка їзда споживає
більше пального і викидає
більше СО2.
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Буклети “Поради на щодень” :

Коли є можливість,
подорожуйте поїздом.

Аналітичні матеріали:
•

Дослідження стану енергоменеджменту в містах
України, Львів, 2020р.

•

Експертний огляд автоматизованих
інформаційних систем для енергомоніторингу та
енергоменеджменту, Львів, 2020р.

•

Моніторинг фінансового стану водопостачальних
та теплопостачальних підприємств українських міст
Львів, 2020р.

Розглядайте
альтернативи
перельотам.

Підтримуйте програми,
що посилюють
громадський транспорт.

Розсилка щомісячних дайджестів АЕМУ
найважливішими подіями та новинами

із

ВЕБІНАРИ
Вродовж 2020 року, в рамках проектів, які здійснюються
АЕМУ, було проведено близько 30 вебінарів щодо розробки та моніторингу ПДСЕРК, кліматичних змін та адаптації до
них, фінансових та технічних аспектів впровадження практичних проектів з енергоефективності у громадських об’єктах, інше.

Найцікавіші відеозаписи
вебінарів Ви можете переглянути на нашому Youtube-каналі:
Асоціація Енергоефективні
міста України
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НАШІ ПЛАНИ НА 2021 РІК:
Стратегічна ціль 1. Запровадження політики сталого
енергетичного розвитку (ПСЕР) у громадах України.

Стратегічна ціль 2. Зміна свідомості громад щодо
культури споживання енергії.

•

•

•
•

•

•

•
•
•
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Розбудова потенціалу ОМС України щодо впровадження Угоди мерів та ПСЕР.
Запровадження бенчмаркінгу стану енергоефективності міст України.
Участь у підготовці та проведенні міжнародних форумів, конференцій, семінарів, круглих столів з питань
впровадження в Україні політики сталого енергетичного розвитку.
Пошук грантових конкурсів для міст АЕМУ із впровадження заходів, що сприяють реалізації ПДСЕРК, анонсування можливостей підготовки відповідних заявок,
співучасть та консультування щодо їх подачі.
Виступи на міжнародних та національних заходах (конференціях, форумах, офіційних заходах партнерських
ініціатив та проектів тощо) з презентаціями про Угоду
мерів та АЕМУ як структуру підтримки УМ в Україні.
Промоція та розвиток Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні.
Запуск та підтримка роботи Револьверного фонду міст
для залучення фінансування Фонду енергоефективності в міста.
Проведення порівняльного аналізу підходів у муніципальному енергетичному плануванні в країнах ЄС та
Україні

•
•

•
•

Співучасть в організації та проведенні тематичних заходів; виступи на форумах, конференціях, круглих столах, нарадах з питань підвищення обізнаності громад
щодо енергоефективності, збереження довкілля та клімату, використання відновлюваних джерел енергії та
впровадження Угоди мерів в Україні.
Участь у підготовці та проведенні інформаційних
семінарів та прес-турів щодо впровадження енергозберігаючих проектів в українських містах.
Участь в організації медіа-заходів за участю міських
голів міст-членів АЕМУ щодо досвіду у впровадженні
Угоди мерів та успішних прикладів реалізації проектів
у містах.
Постійна промоція проведення Днів сталої енергії у
містах-підписантах Угоди мерів, участь у ДСЕ у містах
АЕМУ.
Співпраця з Делегацією ЄС в Україні та іншими міжнародними партнерами щодо комунікаційної роботи у
містах щодо підвищення обізнаності громадян у сфері
енергоефективності та ініціатив і проектів, що спрямовані на досягнення ощадливого ставлення до енергоресурсів у містах.

Стратегічна ціль 3. Захист енергетичних інтересів громад
на національному рівні.

Стратегічна ціль 4. Інституційний розвиток АЕМУ, її
експертного та фахового потенціалу.

•

•

•
•

•

Участь у роботі Громадської ради при Держенергоефективності.
Участь у заходах профільних Міністерств щодо пропозицій змін до чинного законодавства та впровадження
Директив ЄС в Україні.
Діяльність офісу АЕМУ у Києві для активізації роботи
в національному та міжнародному експертному середовищі в контексті вдосконалення українського законодавства у сфері енергоефективності.
Робота з урядом, міністерствами та Єврокомісією щодо
формування інструментів участі та підтримки міст в Європейській Зеленій угоді

•
•
•

Інформування міст України щодо переваг членства в
АЕМУ через власні ресурси (сайт АЕМУ, ФБ-сторінка) та
зовнішні медіа-ресурси і партнерські мережі.
Участь у вдосконаленні та поступовому впровадженні
всіх внутрішніх політик АЕМУ відповідно до Стратегії
та Статуту.
Формування кадрового резерву з фахівців із партнерських проектів, випускників ВНЗ.
Пошук дієвих потенційних партнерів на національному
та міжнародному рівнях для реалізації стратегічних
завдань Асоціації.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2020
Надходження ресурсів

127 079 грн. (1,11%)

1253 000 грн. (10,96%)

Вступні та членські внески

Цільове фінансування

Пасивні доходи (% за депозитами+дохід
від продажу валюти)

10057 461 грн. (87,93%)

Рис. 1. Розподіл надходжень ресурсів по джерелах
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Рис. 2. Загалом надходження по роках
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Таблиця 1. Членські внески по містах
№ з/п

30

Міська рада

Вид внесків

Сума, грн

1 Барська міська рада

Членський внесок

4 000,00

2 Баранівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

3 Бахмутська міська рада

Членський внесок

16 000,00

4 Баштанська міська рада

Членський внесок

4 000,00

5 Бердянська міська рада

Членський внесок

32 000,00

6 Березанська міська рада

Членський внесок

4 000,00

7 Бібрська міська рада

Членський внесок

4 000,00

8 Білоцерківська міська рада

Членський внесок

50 000,00

9 Бродівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

10 Вараська міська рада

Членський внесок

8 000,00

11 Вижницька міська рада

Членський внесок

4 000,00

12 Вінницька міська рада

Членський внесок

50 000,00

13 Вознесенська міська рада

Членський внесок

8 000,00

14 Вугледарська міська рада

Членський внесок

4 000,00

15 Глинянська селищна рада

Членський внесок

2 000,00

16 Глухівська міська рада

Членський внесок

8 000,00

17 Гніванська міська рада

Членський внесок

4 000,00

18 Голопристанська міська рада

Членський внесок

4 000,00

19 Дубенська міська рада

Членський внесок

8 000,00

№ з/п

Міська рада

Вид внесків

Сума, грн

20 Житомирська міська рада

Членський внесок

50 000,00

21 Жмеринська міська рада

Членський внесок

8 000,00

22 Жовківська міська рада

Членський внесок

4 000,00

23 Запорізька міська рада

Членський внесок

80 000,00

24 Збаражська міська рада

Членський внесок

4 000,00

25 Івано-Франківсьа міська рада

Членський внесок

50 000,00

26 Ізмаїлська міська рада

Членський внесок

16 000,00

27 Кам'янець-Подільська міська рада

Членський внесок

32 000,00

28 Канівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

29 Карлівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

30 Ковельська міська рада

Членський внесок

16 000,00

31 Козятинська міська рада

Членський внесок

4 000,00

32 Коломийська міська рада

Членський внесок

16 000,00

33 Краматорська міська рада

Членський внесок

32 000,00

34 Конотопська міська рада

Членський внесок

16 000,00

35 Кременецька міська рада

Членський внесок

4 000,00

Вступний та членський внесок

13 000,00

37 Криворізька міська рада

Членський внесок

80 000,00

38 Лубенська міська рада

Членський внесок

8 000,00

36 Краснопільська міська рада

31

№ з/п

32

Міська рада

Вид внесків

Сума, грн

39 Луцька міська рада

Членський внесок

50 000,00

40 Львівська міська рада

Членський внесок

80 000,00

41 Менська міська рада

Членський внесок

8 000,00

42 Миргородська міська рада

Членський внесок

8 000,00

43 Недобоївська міська рада

Членський внесок

2 000,00

44 Ніжинська міська рада

Членський внесок

16 000,00

45 Нововолинська міська рада

Членський внесок

16 000,00

46 Новоград- Волинська міська рада

Членський внесок

16 000,00

47 Новогродівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

48 Новояворівська міська рада

Членський внесок

8 000,00

49 Обухівська міська рада

Членський внесок

8 000,00

50 Овручська міська рада

Членський внесок

8 000,00

51 Олевська міська рада

Членський внесок

8 000,00

52 Олешківська міська рада

Членський внесок

8 000,00

53 Первомайська міська рада

Членський внесок

16 000,00

54 Пологівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

55 Рівненська міська рада

Членський внесок

50 000,00

56 Сарнівська міська рада

Членський внесок

8 000,00

57 Сватівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

№ з/п

Міська рада

Вид внесків

Сума, грн

58 Славутицька міська рада

Членський внесок

4 000,00

59 Славутська міська рада

Членський внесок

8 000,00

60 Сумська міська рада

Членський внесок

50 000,00

61 Тернопільська міська рада

Членський внесок

50 000,00

62 Токмацька міська рада

Членський внесок

8 000,00

63 Тростянецька міська рада

Членський внесок

4 000,00

64 Тульчинська міська рада

Членський внесок

4 000,00

65 Українська міська рада

Членський внесок

4 000,00

66 Херсонська міська рада

Членський внесок

50 000,00

67 Хмільницька міська рада

Членський внесок

8 000,00

68 Хотинська міська рада

Членський внесок

4 000,00

69 Черкаська міська рада

Членський внесок

50 000,00

70 Чортківська міська рада

Членський внесок

8 000,00

71 Чугуївська міська рада

Членський внесок

8 000,00

72 Южноукраїнська міська рада

Членський внесок

8 000,00

Разом

1 253 000,00
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Таблиця 2. Розподіл внесків за видами
Вид внесків

Кількість міст

Сума, грн

Вступні внески

1

8000

Членські внески

71

1 245 000

Разом:

1 253 000

100
90

78

80
72

70

42

40
30

0

72

58

49

50

10

77

90

64

60

20

90

86

81

16
9

18
12

23
14

27
15

32

36

35

20
19

К-сть громад членів АЕМУ

К-сть громад членів АЕМУ
котрі сплатили членські та
вступні внески

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис 3. Динаміка міст-членів, котрі сплатили внески
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Таблиця 3. Надходження за проектами
Назва проекту

Донор

Сума, грн.

%

Угода мерів - Демонстраційні проекти

ЄС

2 806 460,75

27,90

Угода мерів - Схід II

ЄС

1 503 466,73

14,95

Нагороджуй досконалість, інвестуй в довіру ( EXCITE )

ЄС

2 815 739,24

28,00

Аналіз існуючого стану МЕП в Україні

Міністерство екон. розвитку
Німеччини

120 492,52

1,20

U-LEAD з Європою (GIZ)

Міністерство екон. розвитку
Німеччини+ЄС

431 627,42

4,29

Механізм підтримки ЕЕ послуг в громадських будівлях
(GIZ)

Міністерство екон. розвитку
Німеччини

1 411 090,24

14,03

Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в
Україні, в т.ч.

Швейцарська Конфедерація

817 176,84

8,13

- Грант

755 056,84

- Надходження від міст

62 120,00

Безоплатно отримані основні засоби (GIZ)

GIZ
Разом

151 407,43

1,51

10 057 461

100
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Таблиця 4. Структура витрат

Структура витрат
За 2019 рік

Назва витрат

Сума, грн.

%

Адміністративні видатки

1 316 402,43

12

Проектні видатки

9 400 943,91

88

10 717 346,34

100

Разом

Адміністративні видатки
12%

Проектні видатки
88%

Рис 4. Розподіл видатків АЕМУ
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Таблиця 5. Розподіл адміністративних видатків
Статті видатків

Сума, грн.

%

Витрати на зарплату, соціальні
нарахування та податки

1 154 992

88

Витрати на відрядження

36 895,53

3

Витрати на забезпечення
діяльності офісу

124 514,83

9

Витрати на комунікації

13 736,82

Матеріали офісу

25 009,94

Банківські збори

10 284,08

Витрати на обладнання
та програмне забезпечення
Інші офісні витрати

Відрядження
Забезпечення
3%
діяльності офісу
9%

73 373
2 111,00

Разом 1 316 402,43

100

Зарплата/гонорари
експертів
88%

Рис. 5. Адміністративні видатки
37

Таблиця 6. Розподіл проектних видатків
Статті видатків
Витрати на зарплату, соціальні нарахування та податки

%

5 025 228

54

Зарплата виплачена штатним працівникам

743 382,10

Оплата зовнішнім експертам

4 281 845

Витрати на відрядження

34 230

Витрати на забезпечення діяльності офісу

1 178 804

Витрати на комунікації

41 032,30

Матеріали офісу

3 845,34

Оренда та утримання офісу

12

495 723,43

Тенічне обслуговування обладнання

800,00

Інші офісні витрати

7 906,50

Банківські збори

32 530,10

Промоція діяльності організації

459 894,19

Проведення загальних зборів і засідань правління

1 350,00

Витрати на обладнання та програмне забезпечення

135 721,92

Заходи

3 162 683

Підготовка та друк матеріалів

49 785

Проведення семінарів та конференцій

333 438

Витрати на партнерів згідно гантових договорів

2 287 513

Дні енергії

491946,45
Разом
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Сума, грн.

9 400 943, 91

34

Забезпечення
діяльності офісу
12%

Заходи
34%

Зарплата/гонорари
експертів
54%

Рис. 6. Проектні видатки
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Фінансовий план на 2021 рік
Таблиця 7. Планові надходження ресурсів
Джерела надходження коштів

Сума, грн.

%

Вступні та членські внески

1 450 000

14,14

Цільове фінансування, в т.ч.

8 804 000

85,86

Угода мерів - Демонстраційні проекти (ЄС)

2 560 000

Угода мерів - Схід II (ЄС)

1 280 000

USAID

2 500 000

Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні (SECO)

2 464 000

- Грант

2 144 000

- Надходження від міст

320 000
Разом
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11 785 100

100

Вступні та членські внески
14,14%

Цільове фінансування, в т.ч.
85,86%

Рис. 7. Прогноз планових надходжень на 2021 рік
Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в
Україні (SECO)

2 464 000

USAID

2 500 000

Угода мерів - Схід II (ЄС)

1 280 000

Угода мерів - Демонстраційні проекти (ЄС)

2 560 000
0

500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

Рис. 8. Розподіл планових надходжень цільового фінансування на 2021р.
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Таблиця 8. Планові надходження ресурсів
Розподіл планових витрат

Сума, грн.

%

Адміністративні витрати

2 494 800

24

Програмні витрати

7 759 200

76

10 254 000

100

Разом

Таблиця 9. Плановий розподіл адміністративних витрат на 2021 р.
Розподіл планових витрат

Сума, грн.

%

1 536 000

61,57

Оренда офісів

504 000

20,20

Витрати на відрядження

80 000

3,21

Витрати на забезпечення діяльності офісу

100 000

4,01

Промоція діяльності організації

50 000

2,00

Проведення загальних зборів і засідань правління

100 000

4,01

Аудит

30 000

1,20

Непередбачувані витрати

94 800

3,80

2 494 800

100

Витрати на зарплату та на оплату послуг залучених експертів

Разом
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Плановий розподіл адміністративних витрат
Проведення за гальних
зборі в і за сідань правління
Аудит
Промоці я ді яльності 4%
Витра ти на за безпечення
ді яльності офісу
4%

орга ні зації
2%

1%

Непередбачувані витрати
4%

Оренда офісів
20%

Витра ти на за рплату та на
опла ту послуг за лучених
експертів
62%

Витра ти на ві дрядження
3%

Рис. 9. Плановий розподіл витрат
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КЕРІВНИЦТВО АЕМУ:
Президент Асоціації –
Сухомлин Сергій Іванович ─ міський голова Житомира
Почесний Президент Асоціації ─
Гаразд Володимир Степанович – міський голова Долини
Віце-президенти Асоціації:
Соломаха Сергій Павлович – міський голова Миргорода
Моргунов Сергій Анатолійович – міський голова Вінниці

Павлюк Святослав Костянтинович (Виконавчий директор
Асоціації) – за посадою
Сімашкевич Михайло Євстафійович (міський голова м.
Кам’янець-Подільський)
Дромашко Людмила Григорівна (міський голова м. Первомайськ)
Надал Сергій Віталійович (міський голова м. Тернопіль)
Фомічев Юрій Кирилович (міський голова м. Славутич)
Шматько Володимир Петрович (міський голова м. Чортків)

Виконавчий директор Асоціації –
Павлюк Святослав Костянтинович

Гаразд Володимир Степанович (міський голова м. Долина)

Склад Правління Асоціації – 10 осіб:

Ревізійна комісія Асоціації у складі 3 осіб:

Сухомлин Сергій Іванович (Президент Асоціації, міський
голова м. Житомир) – за посадою;

Луков Віталій Дмитрович (міський голова м. Вознесенськ) –
голова

Соломаха Сергій Павлович (віце-президент Асоціації, міський голова м. Миргород) – за посадою;

Майструк Руслан Володимирович (міський голова м. Тетіїв)

Моргунов Сергій Анатолійович (віце-президент Асоціації,
міський голова м. Вінниця) – за посадою
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Вихопень Петро Богданович (міський голова м. Жовква)

КОМАНДА АЕМУ:
Святослав Павлюк – виконавчий директор
Мар’яна Приступа – заступник виконавчого директора
Надія Козак – бухгалтер
Олег Гарасевич – керівник проектів та програм
Ірина Яремко – фахівець з управління проектами та
програмами
Оксана Назарук – фахівець із зв’язків з громадськістю а
пресою
Андрій Кирчів – консультант з управління проектами
Віталій Волков – консультант з управління проектами
Cергій Кошарук – радник - консультант з питань
енергоефективності, екології та розвитку громад.
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КОНТАКТИ:
Асоціація «Енергоефективні міста України»
офіс у м. Львові:
вул. Богдана Лепкого 12, офіс 6
м. Львів, 79007, Україна
офіс у м. Києві:
вул. Володимирська, 61Б (2 поверх)
м. Київ, 01033, Україна
тел. +380 322 455262
факс +380 322 455253
office@enefcities.org.ua
www.enefcities.org.ua
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