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"МОДЕЛЬ РОЗБУДОВИ ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ І
ГРУЗІЇ ДЛЯ ЇX УЧАСТІ В УГОДІ МЕРІВ»
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ
Проект "Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді
мерів", впроваджено в рамках програми Європейської Комісії
"Просування Угоди мерів на Схід: підтримка участі міст Східного
Партнерства і Центральної Азії в Угоді мерів" у 2011-2015 роках. Проект
реалізовано у партнерстві громадських некомерційних організацій та
органів місцевої влади. Партнерами Асоціації "Енергоефективні міста
України" (АЕМУ) в цьому проекті стали ТзОВ "Аґенція з питань розвитку
"Синергія" (Словенія), зі сторони Грузії партнерами проекту були "Центр
з питань енергоефективності - Грузія" (Тбілісі), самоврядні міські ради
міст Руставі та Ґорі, в Україні партнерами Проекту виступили виконавчий
комітет міської ради м.Кам'янця-Подільського (Хмельницька обл.),
виконавчий комітет міської ради Нововолинська (Волинська область),
виконавчий комітет міської ради Бердянська (Запорізька область),
виконавчий комітет міської ради Алчевська (Донецька область). Окрім
міст-учасників, заходи Проекту також відбувалися у Львові, Києві,
Вінниці, Долині (Івано-Франківська обл.) та у Тбілісі.

МЕТА ПРОЕКТУ
Підтримати зусилля органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії
(а в подальшому і в інших країнах Східного Партнерства і Центральної
Азії), спрямовані на зміцнення їхньої енергетичної безпеки, скорочення
викидів парникових газів, зменшення залежності від викопних видів
палива, збільшення частки альтернативних джерел енергії,
заощадження коштів та покращення якості життя мешканців.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
Надання необхідної інформаційної і технічної допомоги міським
радам України і Грузії для їхньої активної участі в Угоді мерів.
Посилення спроможності українських і грузинських міст-учасників
проекту дотримуватися зобов'язань, передбачених Угодою мерів,
через опрацювання і впровадження місцевої сталої енергетичної
політики та місцевих Планів дій зі сталого енергетичного розвитку
(ПДСЕР).

4

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ТА БЕНЕФІЦІАРИ ПРОЕКТУ
Виборні посадовці (міські голови та депутатський корпус) і
персонал органів місцевого самоврядування.
Громадськість міст-учасників проекту.
Працівники новостворених структур підтримки Угоди мерів в Грузії
та Енергетичної Аґенції з питань Угоди мерів в Україні.
Вибрані українські і грузинські фахівці з питань міської енергетики.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧАЛА
1. Розробку порадника для міських рад з політичної та
організаційної підготовки до участі в Угодімерів.
2. Вибір відповідних методологій і програмного забезпечення та їх
адаптацію до умов України і Грузії.
3. Конкурсний відбір українських і грузинських пілотних містучасників проекту.
4. Організацію і проведення практичного інтерактивного навчального
курсу на основі порадника та адаптованих інструментів.
5. Створення, підтримку та просування Стуктури Підтримки Угоди
мерів в Грузії.
6. Створення, підтримку та просування Енергетичної Аґенції з питань
Угоди мерів в Україні.
7. Підтримку міст-учасників проекту у створенні системи
енергоменеджменту для будівель бюджетної сфери.
8. Підтримку міст-учасників проекту у запровадженні реєстру викидів
СО2.
9. Підтримку міст-учасників проекту у розробці прототипу 3-річного
ПДСЕР.
10. Розробку та реалізацію інформаційно-просвітницьких кампаній та
мобілізації громад на здобуття підтримки для місцевої
енергетичної політики і реалізації ПДСЕР.
11. Впровадження заходів з підвищення енергоефективності та
використання відновлюваних джерел енергії в будівлях бюджетної
сфери пілотних міст.
12. Надання технічної та експертної підтримки містам-учасниками
проекту для виконання зобов'язань, передбачених Угодою мерів.
13. Перетворення ПДСЕР одного з міст-учасників проекту в практичний
інвестиційний план.
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УГОДА МЕРІВ
Це провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом у 2008
році, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на
себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність та
нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх
територіях. Слідуючи цим зобов'язанням, підписанти Угоди прагнуть
скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року,
сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та
підвищенню якості життя.
Після прийняття у 2008 році Пакету ініціатив ЄС з питань клімату й
енергетики, Європейська комісія започатковувала Угоду мерів для
заохочення й підтримки зусиль, яких докладають місцеві органи влади у
сферах розробки й реалізації політики сталого енергетичного розвитку,
оскільки до 80% споживання енергії та викидів CO 2 пов'язані із діяльністю
міст.
Для підтримки муніципалітетів, які виявляють політичну волю підписати
Угоду, але не завжди мають необхідні політичний і адміністративний
потенціал, а також фінансові та технічні ресурси для виконання своїх
зобов'язань, органам державного управління й мережам, котрі в змозі
сприяти підписантам у виконанні їхніх амбітних цілей, пропонують
особливий статус в рамках Угоди.
Мережі або Асоціації місцевих органів влади, що отримують статус
Структур підтримки Угоди, зобов'язуються максимально збільшити
вплив ініціативи через заохочуючі заходи, взаємодію зі своїми членами
та облаштування платформ обміну досвідом.
Підписантам Угоди, Координаторам Угоди і Структурам підтримки Угоди
надається промоційна, технічна та адміністративна допомога з боку
Офісу Угоди мерів (ОУМ), розташованого у Брюсселі, та з боку офісів-філій
Угоди мерів у Львові та Тбілісі (ОУМ - Схід). Спільний дослідницький
центр Європейської Комісії у співпраці з Офісами Угоди мерів надає
допомогу підписантам з науково-технічних питань, пов'язаних, головним
чином, з Базовими кадастрами викидів та Планами дій зі сталого
енергетичного розвитку.
Церемонія підписання нової Угоди мерів з клімату та енергетики
відбулася у приміщенні Європейського Парламенту у Брюселі 15 жовтня
2015 року. Нова Угода мерів з європейської ініціативи переросла у
міжнародну і має на меті досягнути 40% скорочення парникових викидів
до 2030 року, інтегрувати та посилити зусилля міст у трьох головних
напрямках: зменшення забруднення, адаптація до наслідків кліматичних
змін, підвищення енергоефективності та використання відновлюваних
джерел енергії.
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ВСТУП

Представлений звіт підготовано на замовлення Асоціації
" Е н е р г о е ф е к т и в н і м і с т а Ук р а ї н и " ( А Е М У ) в і д п о в і д н о д о
короткотермінового контракту про надання послуг здійснення
зовнішньої оцінки результатів діяльності проекту "Модель розбудови
потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді мерів", впровадженого в
рамках програми Європейської Комісії "Просування Угоди мерів на Схід:
підтримка участі міст Східного Партнерства і Центральної Азії в Угоді
мерів".
Проект стартував наприкінці 2011 року, тривав 45 місяців і завершив
діяльність 30 вересня 2015 року. Впродовж цього періоду відбувся
значний поступ у впроваджені енергоефективних технологій, проте
вирішення проблем енергозбереження та енергоефективності силами
органів місцевого самоврядування та силами громад, залишається
актуальним як для України і Грузії, так і для інших країн Східного
партнерства і потребує подальшого розвитку та підтримки. Звіт містить
дані оцінки, висновки, рекомендації та має на меті поінформувати
зацікавлені сторони про досягненння проекту, а також окреслити кроки
для подальшого розвитку та вдосконалення діяльності АЕМУ.
Мета оцінювання – з'ясувати, наскільки результативно та ефективно
були виконані завдання проекту, чи вдалося Проекту досягнути
бажаного впливу на місцеву політику енергозбереження та
енергоефективності.

У СПІВПРАЦІ З КОМАНДОЮ АЕМУ БУЛИ СФОРМУЛЬОВАНІ ТАКІ
КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ:
1 Чи правильно було обрано заходи для вирішення поставлених
цілей Проекту?
2. Чи були ці заходи реалізовані якісно та повною мірою?
3. Чи стійкими є досягнуті результати?
4. Чим відрізнялися процеси впровадження проекту у Грузії та в
Україні, процеси впровадження проекту в партнерських містах
проекту в Україні?
5. Як здійснювалася комунікація між працівниками, містами,
країнами, які брали участь у реалізації проекту?
Оскільки цей проект є багатокомпоненним та масштабним, досвід його
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реалізації став також чинником підвищення професійної та
організаційної спроможності АЕМУ. Система моніторингу та оцінювання
є однією з ключових компонентів організаційного розвитку, тому, окрім
програмних заходів проекту, в фокус оцінювання взяті процедури
моніторингу й оцінки, наявні в організації як на рівні формально
закріплених політик, так і на рівні рутинних практик. Огляд системи
моніторингу та оцінки, який на даний час використовує АЕМУ, здійснено з
метою розробки детальних рекомендацій та надання допомоги з її
вдосконалення.
Реалізація проекту передбачала активну публічну та лідерську роль
АЕМУ на міжнародному, національному та місцевому рівнях в
здійсненнні адвокації енергоефективної політики. Тому під час оцінки
взято до уваги такі аспекти, як взаємозв'язки з партнерами, визнання та
підтримка зі сторони державних структур, а також публічний імідж АЕМУ,
зокрема, висвітлення діяльності АЕМУ у засобах масової інформації, в
мережі інтернет, дотримання правил візуального представлення,
маркування та брендінгу Європейської Комісії та АЕМУ під час
впровадження проекту.
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МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ
Підсумкове оцінювання здійснено зовнішнім консультантом із
моніторингу та оцінки впродовж останніх місяців реалізації проекту
з 9 липня по 30 жовтня 2015 року. Оцінювання здійснено відповідно до
рекомендацій Європейської Комісії, щодо проведення моніторингу та
оцінки орієнтованих на результат,1 що вимагає аналізу відповідності
діяльності заявленим цілям, ефективності обраних підходів, економічної
доцільності, впливу та стійкості досягнутих результатів проекту.
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ ЗАСТОСОВАНО
ДЕКІЛЬКА МЕТОДІВ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ, ЗОКРЕМА:
аналіз документів;
напівструктуровані інтерв'ю з учасниками, співвиконавцями та
бенефіціарами проекту;
спостереження під час відвідування демонстраційних об'єктів.
ПРОВЕДЕНО ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ КОМАНДИ АЕМУ:
Андрієм Кирчевим, виконавчим директором АЕМУ
Аґнєшкою Скірру-Новіцькою, керівником Проекту
1 Results Oriented Monitoring Handbook March 2015 (Version 2.0). Instructions and guidance for ROM reviews and support to end-of-project
results reporting for projects and programmes ﬁnanced by the European Union within the framework of its external assistance.
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Віталієм Волковим, заступником керівника Проекту
Олегом Гарасевичем, керівником проектів і програм АЕМУ
Віталієм Лесюком, фінансовим консультантом АЕМУ
Під час здійснення оцінки представники Асоціації були відкриті до
спілкування, вичерпно відповідали на запитання консультанта, всіляко
сприяли організації моніторингових візитів в пілотні міста проекту,
оперативно надавали документацію для здійснення аналізу.
НА РОЗГЛЯД БУЛО НАДАНО ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1. Проектна заявка.
2. Звіти за результатами впровадження проекту у 2012, 2013, 2014
роках.
3. Логічна рамка проекту.
4. План моніторингу проекту.
5. Презентаційні матеріали проекту.
6. Інформація про офіційних партнерів проекту.
7. Зразки документів, ухвалених органами місцевої влади за
підтримки проекту.
8. Експертно-консультаційний висновок щодо вдосконалення та
впровадження організаційних політик та процедур АЕМУ.
9. Інформаційні матеріали, видані в рамках проекту.
Було проаналізовано дані з відкритих інформаційних джерел про
діяльність АЕМУ – офіційні сайти і вісники Асоціації та проекту. Здійснено
огляд чинних стратегій провідних агенцій міжнародного розвитку та
міжнародних організацій, які працюють в Україні та підтримують
ініціативи в сфері енергозбереження.
Також проведено огляд окремих аспектів міжпроектної співпраці, якi
застосовує АЕМУ та інші програми міжнародної допомоги, які працюють
у секторі енергозбереженя та енергоефективності, зокрема Проект
USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні", Проект ЄК "Угода
мерів – Демонстраційні проекти Східного партнерства", Проект DESPRO,
iнiцiативи Екологічної фінансової корпорації країн Північної Європи
(NEFCO).
У процесі оцінювання були відвідані всі міста-партнери (окрім
Алчевська, який перебуває в зоні, непідконтрольній Україні). Відбулися
зустрічі з виконавцями проекту та відвідані всі об'єкти, облаштовані за
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фінансової підтримки проекту. Проведено зустрічі з фахівцями,
безпосередніми учасниками виконання проекту, а також їхніми
партнерами та бенефіціарами.

ВІДВІДУВАННЯ МІСТ-УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ ВІДБУЛОСЯ ЗА ТАКИМ
ГРАФІКОМ:
УКРАЇНА
Львів

9 липня, 2015 р.

Нововолинськ (Волинська область)

27 липня, 2015 р.

Кам'янець-Подільський (Хмельницька область)

19 серпня, 2015 р.

Бердянськ (Запорізька область)

14 вересня, 2015 р.

Алчевськ (Донецька область)

не відвідано

ГРУЗІЯ
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Тбілісі

21 жовтня, 2015 р.

Руставі

22 жовтня, 2015 р.

Ґорі

23 жовтня, 2015 р.

У рамках оцінювання проекту у робочих зустрічах та інтерв'ю взяли
участь консультанти та виконавці Проекту:
Василь Мигас, начальник управління економічної політики та
інвестицій Нововолинської міської ради (Волинська область);
Юрій Лягутко, експерт з енергозбереження, радник міського
голови Кам'янця-Подільського (Хмельницька область);
Наталія Криворучко, начальник відділу інвестиційної діяльності та
енергозбереження Бердянської міської ради (Запорізька область);
Тамаз Вашакідзе, консультант Угоди мерів, Грузія;
Тенґіз Іванідзе, консультант Угоди мерів, Грузія;
Іван Чолокашвілі, консультант Угоди мерів, Грузія;
Давіт Цискарідзе, консультант Угоди мерів, Грузія;
Наталія Джамбурія, консультант Угоди мерів, Грузія;
Георгій Абулашвілі, координатор проекту в Грузії, Центр
енергоефективності Грузії, Тбілісі;
Елена Ґвілава, експерт з комунікацій, Центр енергоефективності
Грузії, Тбілісі;
Ґіві Хурошвілі, представник муніципалітету м. Горі, Грузія;
Зураб Табаґуа, заступник директора департаменту інфраструктури
архітектури та житлового господарства, м. Руставі, Грузія;
Ірина Баруліна, консультант Угоди мерів, м. Херсон, Україна;
Олексій Верба, консультант Угоди мерів, м. Полтава, Україна;
Юлія Забеліна, консультант Угоди мерів, м. Запорiжжя, Україна;
Олександра Наумова, консультант Угоди мерів, м. Херсон, Україна;
Олеся Лотиш, консультант Угоди мерів, м. Львiв, Україна.

У грудні 2015 року результати оцінки представлено для обговорення та
коментарів команді АЕМУ.
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ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ

4
1

Реалізація проекту мала вагомий вплив на місцеву енергетичну
політику у містах-партнерах. Діяльність та технічна підтримка
проекту допомогла органам місцевої влади в обраних містах Грузії та
України приєднатися до Угоди мерів, розробити план дій та
розпочати виконання своїх зобов'язань. Це підтверджено значним
збільшенням підписантів Угоди зі сторони України та Грузії у 20142015 роках, збільшенням кількості розроблених і ухвалених містами
Планів дій сталого енергетичного розвитку.

2

Актуальність теми проекту посилилася впродовж терміну його
реалізації, а у 2014-2015 роках, питання енергоефективності та
заощадження енергетичних ресурсів стало не тільки економічним,
але й одним з ключових політичних чинників національної безпеки
України.

3 Огляд щорічних звітів, огляд документації, розробленої виконавчими
комітетами міських рад, інтерв'ю з головними партнерами та
бенефіціарами проекту, а також відвідані об'єкти, облаштовані за
фінансової підтримки проекту, дозволяють зробити висновок, що
абсолютну більшість поставлених завдань було виконано.

4 Згідно з офіційними звітами та результатами експертних інтерв'ю –
ситуація в сфері енергозбереження під час впровадження проекту в
пілотних містах поліпшилася, за багатьма показниками
наблизившись до запланованих результатів проекту. Водночас,
підтвердити внесок проекту у досягнення загальних цілей Угоди
мерів на рівні вимірювання індикаторів довготермінового впливу
(скорочення викидів парникових газів, зменшення залежності від
викопних видів палива, збільшення частки альтернативних джерел
енергії), наразі ще не є можливим через короткий термін, що минув
від часу впровадження заходів у пілотних містах-партнерах.

5 Усі партнери та учасники проекту мають позитивні враження та
високо оцінили можливість спiвпраці: безпосередніми кураторами
впровадження проекту були заступники міських голів за повного
сприяння очільників міста.
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6 Запропоновані інтервенції проекту відповідали потребам цільових
груп та бенефіціарів. Представники місцевих органів влади визнали та
оцінили переваги для міста, які надає приєднання до Угоди мерів.
Найбільш корисним результатами вважають розробку стратегічних
планів дій, системи енергоменеджмету міста, підвищення
кваліфікації управлінців з питань енергозбереження та енергоефективності.

7 На думку партнерів, участь в Угоді також надає місту репутаційні
переваги, які можна використати для залучення нових проектів,
партнерів та інвестицій у цю сферу. В трьох містах-партнерах
(Бердянську, Нововолинську та Руставі) ще до завершення проекту
вдалося залучити додаткові ресурси в сферу енергозбереження та
розвиток альтернативних джерел енергії, які за обсягами
перевищили ті, що були надані в рамках проекту АЕМУ.

8 Завдяки пріоритетності теми енергозбереження та енергоефективності, всі зобов'язання партнерів щодо власного внеску були
забезпечені фінансуванням з місцевих бюджетів.

9 У декількох пілотних містах частка власного внеску партнерів у
облаштування об'єктів навіть перевищила початково заплановану,
що дозволило зробити покращення об`єктів більш цілісним. Цього
вдалося досягнути завдяки підтримці місцевої влади, спонсорській
підтримці, сприятливим умовам надання послуг місцевими
постачальниками.

10 Приклад міст-партнерів проекту продемонстрував, що навіть
невеликі інвестиції в сферу енергозбереження здатні принести суттєві
результати на муніципальному рівні в плані зниження споживання
енергії, поліпшення якості місцевих комунальних послуг, а також
підвищення рівня комфорту для користувачів.

11 У рамках проекту здійснено акцент на ретельне документування
досвіду та найкращих практик і поширення цієї інформації серед
нових учасників та підписантів Угоди мерів. Видані в рамках проекту
інформаційні матеріали містять покрокові інструкції для
представників міської влади, базуються на доказовій базі та
реальному досвіді, написані простою і переконливою мовою, містять
зразки нормативних документів, що значно полегшує роботу та
стимулює до такого партнерства "новачків". Крім того матеріали
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мають високоякісний дизайн та друк належної якості, видані
українською, російською, грузинською та англійською мовами, що також
додає зручності у використанні.

12 Інформаційні заходи проекту, найбільш помітними з яких стали "Дні
сталої енергії", за роки впровадження проекту стали традиційними,
впізнаваними, ретельно продуманими інформаційними подіями
місцевого рівня. Такі інформаційні кампанії не тільки інформують
про діяльність проекту, але й підтверджують, що питання
енергоефективності та енергозбереження стали повноцінною
складовою місцевої політики. Опитані експерти підтвердили, що
"Дні сталої енергії" триватимуть і після завершення проекту.

13 АЕМУ застосовує сучасні інформаційні інструменти – сайт Асоціації
h p://enefci es.org.ua/ та спеціально створений сайт проекту
h p://eecu-comogrant.org.ua/ містять вичерпну інформацію щодо
принципів, політики та практики енергозбереження, вчасно
о н о в л ю ю т ь с я т а п о п о в н ю ю т ь с я н о в и м и п у бл і ка ц і я м и .
Інформаційний Вісник АЕМУ регулярно розсилається учасникам
асоціації, партнерам, журналістам. Тематика Угоди мерів регулярно
висвітлюється у віснику, хоч його випуск не фінансується в рамках
даного проекту.

14 Можливості мережування між учасниками проекту з різних міст,
обмін досвідом, порівняння своїх досягнень з ситуацією в інших
містах, а також між Україною та Грузією, були відзначені як додаткові
переваги більшістю учасників проекту.

15 Великий обсяг зобов`язань АЕМУ в рамках проекту можна вважати
викликом для організації, проте він став адекватним щодо її
організаційної спроможності. Також проекту вдалося налагодити
ефективну систему координації за участю партнерів та зацікавлених
сторін, урядових структур та проектів інших міжнародних програм.

16 Діяльність проекту була взаємодоповнювана з іншими поточними
проектами та програмами, керованими іншими донорами.

17 Суспільно-політична ситуація як в Україні, так і Грузії була одним з
чинників, що впливали на хід реалізації проекту. Впродовж терміну
реалізації відбулися кардинальні зміни в політичному контексті, що
відобразилося на термінах реалізації запланованих завдань. В
Україні у 2014 році відбулися масові протести, зміна влади, окупація
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території АРК Крим та частини Донецької і Луганської областей
Росією.
У Грузії чинником ризику проекту стали місцеві вибори і значні зміни у
складі працівників органів місцевої влади, це дещо уповільнило, але
не призвело до невиконання муніципалітетами проектних
зобов'язань. Ці критичні зміни обставин були враховані під час
перегляду робочого плану проекту.

5

ЛОГІЧНА РАМКА ТА ІНДИКАТОРИ
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
Під час здійснення оцінки були розглянуті всі напрямки діяльності
проекту, а не тільки його логічна структура. Проте, правильна логіка
втручання є одним з ключових чинників ефективності, тому саме аналізу
цього документу присвячено особливу увагу. Логічна рамка проекту була
невід'ємною частиною проектної заявки і, очевидно, була розробоена за
зразком та відповідно до вимог документації ЄК 2011 року. Під час даної
оцінки аналіз логічної рамки було зроблено відповідно до нових вимог,
що містяться в стандартному пакеті шаблонів документів, які
застосовуються для підготовки нових проектів та програм ЄК, починаючи
з 1 січня 2015 року. Цей новий шаблон логічної рамки містить чіткіші
вимоги до визначення індикаторів та їхніх базових та цільових значень.
Надані рекомендації також базуються на вимогах та стандартах нових
зразків документів Європейської Комісії. Водночас, вимоги результаторієнтованого планування, впровадження та моніторингу проектів,
сьогодні є майже універсальними у більшості міжнародних агентств,
таких як, організацій системи ООН, Світового Банку, АМР США тощо.
Для розробки рекомендацій щодо вдосконалення проектного циклу
АЕМУ логічну рамку проекту також проаналізовано із застосуванням
методології "Теорії змін" (Theory of Change). Ця методологія,
рекомендована Групою незалежного оцінювання Світового Банку (WB
IEG), допомагає перевірити, чи може закладена в проекті/програмі
логіка діяльності потенційно призвести до досягнення запланованого
результату. В основу оцінювання було покладено розуміння Логічної
рамки, як документу, що описує логіку змін, які мають відбутися завдяки
впровадженню запланованих заходів. Спираючись на її текст, було
вибудовано структуру причинно-наслідкових зв'язків між заходами та
очікуваними результатами проекту в такій послідовності:
Внески Процеси Продукти Наслідки Вплив. Ця логічна структура
була доповнена переліком припущень – ствердних положень, за умови
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виконання яких логічна послідовність має силу. Таким чином була
сформована теорія змін (див. Додаток 1).

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ МОЖНА ВІДЗНАЧИТИ
ТАКІ ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ:
Огляд документації проекту, зокрема Логічної рамки та регулярної
звітності підтвердив, що передбачена проектом логіка досягнення
результатів була обґрунтованою і базувалася на соціально-економічних
та суспільно-політичних реаліях України та Грузії 2011 року.
Логічну рамку використовували як інструмент планування та
корегування проектної діяльності проекту та щороку оновлювали
відповідно до контексту країн.
Більшість заходів проекту відповідали заявленим цілям і, за умови
їхнього повного виконання, мали призвести до запланованих
результатів. Загалом, здійснені заходи відповідали послідовності
впровадження, визначеній у Логічній рамці проекту.
Наданий на розгляд календарний графік діяльності проекту чітко
визначав не лише часові параметри, але й роль та дії кожного з партнерів
з визначеними цілями та відповідальними за виконання.
Аналіз індикаторів різних рівнів (впливу, результату, процесу),
запропонованих Логічною рамкою проекту, виявив деякі недоліки.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ МОЖНА ВІДЗНАЧИТИ АСПЕКТИ, ЩО
ПОТРЕБУЮТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ:
Простежується нечіткість у визначені індикаторів різного рівня та
помітний фокус на відстеженні індикаторів процесів виконання проекту,
а не на відстеженні індикаторів результатів та індикаторів впливу.
Наприклад, відповідно до змісту логічної рамки проекту, посилення
технічної компетентності муніципалітетів вимірюється наявністю
кваліфікованих (підготованих в рамках проекту) фахівців і консультантів,
що може бути лише одним з підтверджень. Щоб відстежити
результативність навчальної діяльності проекту, бажано мати
індикатори, які підтверджують або не підтверджують подальші дії
підготованих фахівців (наприклад, чи продовжують вони працювати в
цій сфері, чи ініціюють потрібні рішення, чи мають попит на свої послуги,
чи надають відповідні консультації тощо).
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Інтервенції, які здійснені в рамках проекту на рівні обраних міст, є
багатокомпонентними і мають на меті не тільки розробку нормативних
документів, фізичне вдосконалення інфраструктури та її правильну
експлуатацію, але й мобілізацію зусиль та активну участь мешканців,
сприяння відкритій та проактивній позиції представників місцевої влади
у питаннях енергозбереження. Тож кінцевим результатом має стати
зміна поведінки людей та їхніх споживацьких і поведінкових звичок
щодо використання енергоресурсів, а заходи Проекту мають сприяти
таким змінам поведінки. Так само мають бути сформульовані й
індикатори для моніторингу та оцінки комунікаційного компоненту. Для
вимірювання результатів потрібно відстежувати не тільки "що
відбувалося?" (індикатор процесу), а те, "що змінилося?" (індикатор
впливу) у поведінці цільових груп проекту. Представлені на розгляд
документи проекту не містять інформацію про зміни у поінформованості
та відстеженння змін поведінки громадськості у пілотних містах.
Виконання інформаційно-просвітницького компоненту роботи з
громадськістю здебільшого відстежувалася за допомогою індикаторів
процесів (кількості проведених заходів, надруковних матеріалів тощо).
Не всі показники, що згадуються у Логічній рамці проекту, містять чіткі
базові та цільові (заплановані для досягнення) значення, що ускладнює
можливості вимірювання досягнення результатів та цілей проекту. Також
ці дані не конкретизовані у Плані моніторингу та оцінки проекту.
Водночас, потрібно зазначити, що дані, збір яких було передбачено
Логічною рамкою, є в наявності і представлені у звітній документації
проекту.
Звітні матеріали проекту містять твердження про рівне представлення
осіб чоловічої та жіночої статі серед представників цільових груп і
бенефіціаріїв, проте конкретні дані й реальне співвідношення за
результатами впровадження не вказано.
Використанння нового шаблону Логічнної рамки рекомендованого для
використання у проектах, що здійснюються за підтримки Європейської
Комісії, починаючи з 2015 року, допоможе усунути ці недоліки під час
планування та реалізації подальших проектів та діяльності організації.
Зразок нового шаблону наведено у Додатку 2. Потрібно зазначити, що,
незважаючи на деякі недоліки у формулюванні індикаторів, підсумкові
річні звіти містять багато детальної інформації та додаткових даних, які
вичерпно ілюструють хід реалізації та досягнення проекту і його
партнерів.
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ВИКОНАННЯ ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ
Огляд щорічних звітів, огляд документації, розробленої виконавчими
комітетами міських рад, інтерв'ю з головними партнерами та
бененефіціарами проекту, а також відвідані об'єкти, облаштовані за
фінансової підтримки проекту, дозволяють зробити висновок, що
абсолютну більшість поставлених завдань та запланованих заходів було
виконано.
ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

статус

Завдання 1. Сприяти ефективній участі муніципалітетів у Грузії та Україні
в Угоді мерів через надання допоміжної інформації та інституалізації технічного досвіду.
1.1

Розроблені матеріали для міських рад з політичної та
організаційної підготовки до участі в Угоді мерів.

виконано

1.2

Підготовані консультанти з питань муніципального енергоменеджменту та енергоменеджери у пілотних містах.

виконано

1.3

Створена та організаційно зміцнена Стуктура підтримки
Угоди мерів в Грузії.

виконано

1.4

Створена та організаційно зміцнена Енергетична Аґенція
з питань Угоди мерів в Україні.

виконано

Завдання 2. Підвищити спроможність пілотних міст Українита Грузії
для виконання зобовязань Угоди мерів через розробку
та виконання місцевої енергетичної політики та ПДСЕР.
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2.1

В містах-учасниках проекту запроваджена система
енергоменеджменту для будівель бюджетної сфери.

виконано

2.2

Підвищена загальна обізнаність громадян пілотних міст з
питань кліматичних змін.

виконано

2.3

Виконані зобов'язання міст щодо участі в Угоді мерів
(адаптація відповідних структур муніципалітетів,
розробка та ухвалення ПДСЕР, подання документу до ЄК).

виконано

2.4

ПДСЕР одного з міст-учасників проекту перетворено у
практичний інвестиційний план.

виконано

2.5

Впроваджено заходи з підвищення енергоефективності та
використання відновлюваних джерел енергії в будівлях
бюджетної сфери пілотних міст.

виконано

Аналіз логіки втручання підтверджує, що обрані механізми реалізації
проекту сприяли досягненню очікуваних результатів. Предбачені
проектом ресурси відповідали потребам, а місцеві партнери
забезпечили внески (як фінансові, так і людські ресурси), необхідні для
ефективного виконання завдань. Загалом, ці внески надходили вчасно.
Відставання від графіку мало місце у 2014 році і було спричинено
обєктивними суспільно-політичними змінами в країнах-учасницях.
В Україні через військовий конфлікт і окупацію частини Донецької області
АЕМУ не змогла продовжувати заходи проекту в місті Алчевськ. Після
консультації з донором, було ухвалено рішення залучити до проекту
місто Бердянськ. Незважаючи на всі труднощі, всі зобов'язання
партнерів були виконані, хоч і з деяким відхиленням від графіку.
У Грузії заплановані заходи 2014 року також впроваджувалися з певними
труднощами, повязаними з місцевими виборами та змінами у складі
ключових осіб, які ухвалюють рішення на рівні міста. Ці чинники були
поза межами контролю менеджменту проекту, тож про ризики було
негайно повідомлено донора, а критичні зміни обставин були враховані
під час перегляду логіки втручання та планування подальшої діяльності.
Знадобилися додаткові зусилля, щоб встановити нові зв'язки та
поінформувати нових посадовців про переваги приєднанння міста до
Угоди мерів та продовження реалізації заходів проекту.
Більшість партнерів та бенефіціарів проекту висловили позитивні
враження та високо оцінили можливість спвпраці з АЕМУ. У містахпартнерах безпосередніми кураторами впровадження проекту були
заступники міських голів, а в деяких і голови міста. Проект мав вагомий
вплив на місцеву енергетичну політику у містах-партнерах. Також
приклад облаштування демонстраційних об`єктів соціальної
інфраструктури продемонстрував, що навіть невеликі інвестиції в сферу
енергозбереження здатні принести відчутні результати на
муніципальному рівні щодо зниження споживання енергії та
підвищення рівня комфорту для користувачів. Це також підтверджує, що
підходи, запропоновані місцевим муніципалітетам зі сторони проекту, є
економічно-доцільними та виправданими і заслуговують на подальше
поширення і застосування.
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6 СТАЛІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
Гарантією сталості результатів проекту є інтеграція та закріплення
напрацювань, створених завдяки проекту АЕМУ відповідними
нормативними документами місцевої влади, що гарантує їхнє подальше
застосування і після завершення проекту. Зокрема всіма пілотними
муніципалітетами розроблені та ухвалені стратегічні документи: плани
дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР), впроваджено систему
енергомоніторингу у бюджетних установах, запроваджено посаду та
призначено енергоменеджерів.
Участь в Угоді мерів є зовнішнім чинником сприяння і стимуляції
муніципалітетів до виконання взятих на себе зобов`язань. Всі
зобов'язання партнерів щодо власного внеску були забезпечені
фінансуванням з місцевих бюджетів, що свідчить про довіру та віру в
дієвість заходів проекту.
В рамках проекту було створено Структуру підтримки Угоди мерів у Грузії
на базі Центру енергоефективності Грузії та Енергетичну Аґенцію з питань
Угоди мерів в Україні. Завданням цих структур є поширення інформації
про Угоду, надання експертної допомоги та технічного супроводу
потенційним та чинним містам-підписантам Угоди мерів, допомога у
розробці планів сталого енергетичного розвитку та конкретних заходів
для виконання цих стратегій.
Механізми роботи та впровадження новвоведень у пілотних містах
довели свою дієвість і можуть бути рекомендовані для впровадження в
інших містах. Для забезпечення сталості отриманих результатів,
потрібно, щоб нововведення, апробовані на рівні окремих міст,
отримали організаційне та методологічне підкріплення для
національного поширення. Важливо відзначити, що виконавці також
провадили документування витрат, економії коштів і термінів окупності
заходів з енергозбереження та енергоефективності. Використовуючі ці
приклади, інші міста можуть обрати найбільш ефективні та економічно
доцільні заходи, а також оперувати більш переконливими і економічно
обґрунтованими аргументами, щоб отримати підтримку місцевої влади,
представників депутатського корпусу та громадськості.
Команда АЕМУ також надає допомогу в документуванні діяльності та
впровадженні ефективної практики серед інших муніципалітетів,
зацікавлених у підвищенні енергоефективності своїх міст. Таким чином
вплив проекту поширився за межі тільки міст-учасників. Поширення
інформації серед професійної спільноти, серед фахівців органів
місцевого самоврядування, висвітленя діяльності проекту у ЗМІ сприяло
так званому "спонтанному" поширенню практик, пропонованих АЕМУ.
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Це підтверджується збільшенням запитів про підтримку до АЕМУ від
представників інших міст, збільшенням кількості учасників АЕМУ,
визнанням АЕМУ національними партнерами однією з провідних
фахових організацій у сфері енергозбереження та енергоефективності,
що підтверджується участю експертів АЕМУ у числених національних та
міжнародних форумах, конференціях, експертних групах.
Динаміка приєднання грузинських та українських міст до Угоди мерів,
вказує на щорічне збільшення кількості підписантів. Діяльність та
технічна підтримка проекту допомогла органам місцевої влади в
обраних містах Грузії та України приєднатися до Угоди мерів, розробити
план дій та розпочати виконання своїх зобов'язань. Це підтверджено
значним збільшенням підписантів Угоди зі сторони України та Грузії у
2014-2015 роках, збільшенням кількості розроблених і ухвалених
містами Планів дій сталого енергетичного розвитку.

рік

кількість
нових
підписантів

2010

1

Коростень

2011

7

Чернігів, Івано-Франківськ, Конотоп, Кривий Ріг,
Новоград-Волинський, Славута, Вінниця

2012

12

2013

8

2014

2015

міста підписанти в Україні

Черкаси, Кам`янка-Бузька, Краматорськ, Миргород,
Нововолинськ, Новояворівськ, Рівне, Самбір,
Тернопіль, Євпаторія, Жовква, Житомир
Бердянськ, Дубно, Глиняни, Короп,
Маріуполь, Мена, Українка, Великі Мости
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Бердичів, Білозерська, Біляївка, Білицьке, Чернівці,
Червоноград, Чугуїв, Добропілля, Дубляни, Гола Пристань,
Коломия, Комсомольськ, Куп`янськ, Кузнецовськ, Лозова,
Мелітополь, Моршин, Новопокровка, Новий Розділ,
Омельник, Павлоград, Першотравенськ, Пирятин,
Рогатин, Щорс, Тростянець, Збараж

30

Балаклея (Харківська область), Бобринець, Богодухів,
Дашава, Дніпродзержинськ, Дружківка, Глеваха, Гніван,
Городок, Калинівка, Канів, Карлівка, Хмельницький, Одеса,
Хмільник, Костянтинівка, Красноармійськ, Кременчук,
Музиківка, Нікополь, Носівка, Полтава, Слов`янськ,
Суми, Сватове, Трускавець, Тульчин,
Варва, Велика Олександрівка, Здолбунів
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Таке зростання може бути спричинено декількома чинниками, адже
інформація про Угоду поширювалася багатьма каналами, проте
більшість міст, які приєдналися до Угоди у 2014-2015 роках, скористалися
інформацією та рекомендаціями Структур підтримки Угоди мерів АЕМУ в
Україні та Центру енергоефективності Грузії.
Г рік

кількість
нових підписантів

міста підписанти в Грузії

2010

1

Тбілісі

2011

3

Батумі, Кутаїсі, Руставі

2012

1

Ґорі

2013

1

Зугдіді

2014

2

Телаві (міська рада), Ахалціхе

2015

5

Болнісі, Казбеґі, Мцхета, Телаві, Тіанеті

Спираючись на досвід та напрацювання, зроблені в рамках проекту, його
учасникам вдалося залучити додаткові ресурси в сферу енергозбереження та розвиток альтернативних джерел енергії у своїх містах, що
є свідченням сталості результатів та подальших перспектив
вдосконалення у сфері енергозбереження. Далі наведено декілька таких
прикладів.
1) В Бердянську за кошти проекту облаштовано дитячий садочок
сонячними колекторами. Наступна заявка, яку підготували працівники
виконавчого комітету Бердянської міської ради, була підтримана
фінансовою корпорацією NEFKO I I передбачає встановлення сонячних
колекторів на всіх дитячих садочках міста.
2) Досвід , отриманий в проекті командою міськвиконкому
Нововолинська, дозволив підготувати заявку та залучити додаткове
фінансування в рамках Програми Єропейської Комісії "Угода мерів Демонстраційні проекти Східного партнерства" на реалізацію проекту
“Перший крок для переходу на використання відновних джерел енергії у
Нововолинську" обсягом 1млн. 300 тис. євро на реалізацію заходів
енергозбереження у місті.
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3) У рамках Програми Єропейської Комісії "Угода мерів - Демонстраційні
проекти Східного партнерства" підтримано заявку міста Руставі (Грузія)
на реалізацію проекту "Переобладнання трьох дитячих садків для
досягнення енергоефективності і та скорочення викидів" загальною
вартістю близько 809 000 EUR.
4) Завдяки підготовці консультантів Угоди мерів вплив проекту
поширився і на міста, які не були партнерами проекту. За підтримки
консультантів було розроблено декілька ПДСЕР для інших міст: Гола
Пристань, Херсонська область, Суми, Дніпропетровськ. В Грузії Структура
підтримки Угоди мерів сприяла приєднанню до Угоди мерів у 2014 р. міст
Телаві та Ахалціхе, за допомогою консультантів структури розроблені і
ухвалені ПДСЕР цих міст. Ще 5 грузинських міст приєдналися до Угоди
мерів у 2015 і зараз працюють над розробкою стратегічних планів дій.
Досягнення та вплив проекту певною мірою є кумулятивним наслідком
зусиль як діяльності проекту, так і заходів, що відбувалися в рамках інших
програм міжнародної технічної допомоги, зокрема масштабного
проекту АМР США "Місцевий енергетичній розвиток". Декілька
консультантів, підготованих в рамках проекту Асоціації "Енергоефективні
міста України" (АЕМУ) "Модель розбудови потенціалу України і Грузії для
їх участі в Угоді Мерів", також зазначили, що продовжують співпрацювати
з цим проектом, а саме з питань розробки та впровадження ПДСЕР для
інших міст - підписантів Угоди мерів, наприклад м.Суми. Частина заходів
щодо реалізації ПДСЕР у м.Гола Пристань також буде здійснена за
підтримки Програми Єропейської Комісії "Угода мерів - Демонстраційні
проекти Східного партнерства". У Грузії розширеня ініціативи Угоди мерів
та робота Структури підтримки продовжуються в рамках співпраці з
Bri sh Petrol та Екологічної фінансової корпорації країн Північної Європи
(NEFKO).
Для подальшої реалізації розроблених стратегій необхідна державна
політична та фінансова підтримка. Наразі, в цьому полягають найбільші
ризики для сталості напрацювань проекту. Водночас, команди містпартнерів в результаті участі в проекті здобули додаткові навички
мобілізації ресурсів, а наявність стратегічних планів дій допомагає містам
використовувати наявні обмежені ресурси у цільовий спосіб з
доведеною ефективністю.
Залучення місцевого приватного сектору до виконання завдань проекту
також є чинником стійкості результатів проекту. Місцеві приватні
компанії були задіяні як підрядники для виконання проектних,
будівельних, монтажних робіт та подальшого інженерного та технічного
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супроводу. Таким чином, здійснені в рамках проекту інтервенції можливі
для реплікації та впровадження на інших об'єктах міста.
Огляд структури та логіки втручання проекту дозволяє зробити висновок,
що структура Проекту застосовує адекватний рівень людського та
інституційного потенціалу, уникаючи непотрібних паралельних
механізмів.
Мета, завдання та заходи проекту за своєю суттю спрямовані на
досягнення екологічної стійкості.
АЕМУ задекларувала відданість принципам ґендерної рівності та рівного
доступу до участі у заходах проекту як для жінок, так і для чоловіків.
Перелік експертів, партнерів та виконавців проекту з якими проводилися
інтерв'ю та зустрічі, підтверджує, що цей принцип було дотримано.

7 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
В МІСТАХ - ПАРТНЕРАХ
У процесі оцінювання були відвідані всі міста-партнери (окрім
Алчевська, який перебуває в зоні, непідконтрольній Україні). Відбулися
зустрічі з виконавцями проекту, з фахівцями – безпосередніми
учасниками виконання проекту, а також їхніми місцевими партнерами та
бенефіціарами, також були відвідані всі об'єкти, облаштовані за
фінансової підтримки проекту.
УКРАЇНА
Кам'янець-Подільський
Місто Кам'янець-Подільський є одним з визнаних лідерів у
впровадженні стратегічних та інноваційних підходів в енергетичному
секторі, одним із засновників АЕМУ та одним з перших підписантів Угоди
мерів. Починаючи з 1999 року, в місті здійснені значні зміни в системі
управління енергетичним сектором, замінено тепломережі,
налагоджено випуск та встановлення лічильників обліку електроенергії,
тепла та води. Програма "Підвищення ефективності використання
енергетичних ресурсів у будівлях бюджетних установ міста" затверджена
2008 року, згідно з якю було запроваджено систему енергоменеджменту
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в бюджетній сфері; для обліку енергоспоживання було розроблене і
встановлене програмне забезпеченя "Енергоплан", запроваджений
щоденний енергетичний моніторинг. Така послідовна політика та система
заходів довела свою ефективність і на момент початку проекту "Модель
розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в угоді мерівї", місто
вже мало достатньо напрацювань, щоб бути успішним прикладом для
наслідування, тож його досвід було покладено і в основу навчальних
матеріалів та публікацій проекту. Координатор проекту в Кам'янціПодільському надавав експертні консультації та був тренером підготовки
консультантів Угоди мерів. Зважаючи на попередні здобутки, це містопартнер мало більш амбітні завдання: перетворення ПДСЕР на
практичний інвестиційний план, надання консультаційної підтримки
іншим чотирьом містам-партнерам у розробці стратегічних документів
для виконання зобов'язань в рамках Угоди мерів, в т.ч. створення ПДСЕР
та запровадження системи енергоменеджменту.
За результатами моніторингового візиту та інтерв'ю з командою міста,
можна підсумувати, що передбачені проектом завдання в місті виконані в
повному обсязі. Учасники особливо відзначили послідовну
просвітницьку та роз'яснювальну роботу з громадою міста. Серед
головних перешкод найчастіше згадували зміни персоналу в органах
міської влади, що подекуди призводило до різного бачення пріоритетів
енергетичної політики, а також пов`язана з цим непослідовність та
уповільненість в ухваленні рішень. На думку учасників проекту, одним з
можливих рішень цих проблем може бути передача функцій виконання
деяких заходів енергетичної політики від виконавчого комітету міськради
до незалежної енергосервісної компанії.
Як і у всіх інших містах-партнерах, в Камянці-Подільському було
облаштовано демонстраційний об'єкт – побудована автономна котельня
та повністю замінена система опалення та водопостачання у дитячому
садку. Під час відвідування об'єкту відбулася зустріч з координатором
проекту, директором організації - підрядника ТзОВ «Теплотехнічні вироби
«Майстер», завідувачкою дитячого садка. Учасники та бенефіціари
проекту зазначили:
Коштом проекту облаштована автономна котельня з твердопаливними
котлами, за підтримки міста здійснено заміну вікон та системи
водопостачання, коштом постачальника прокладено та передано на
баланс комунікації на ділянці від котельні до будівлі садка. Внесок міста
збільшено порівняно з початково запланованим.
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Здійснена реконструкція дозволить значно підвищити рівень
комфортності перебування дітей у дошкільному закладі, дозволить
встановлювати оптимальний температурний режим з урахуванням
погодних умов та інших чинників впливу, скоротить витрати на опалення,
в т.ч. на затрати людських ресурсів в обслуговуванні котельні. Нове
обладнання не потребуватиме постійного перебування кочегарів, тож
цей час може бути використаний для виконання інших завдань,
наприклад підтримки благоустрою та території садка.
Цей об`єкт було обрано, насамперед, через застарілість, неефективність
та небезпечність старого обладнання.
Персонал дошкільного закладу та батьківська громада дуже схвально і з
великою вдячністю поставилися до цього покращення. Водночас
фінансові внески з батьків не збиралися, оскільки в цьому закладі
виховуються діти з переважно малозабезпечених або неповних сімей.
Оскільки цей об'єкт було завершено наприкінці проекту (вересень 2015
р.), а опалювальний сезон 2015-2016 ще не закінчився, повністю
визначити і порівняти скорочення витрат на опалення між роками,
наразі ще не можна. Проте, проміжні підрахунки свідчать про економію.
У новозбудованій котельні використовуються брикети, вироблені
м і с це в и м п і д п р и є м с т в о м і з в то р и н н о ї с и р о в и н и ( в і д ход и
деревообробного виробництва). Результати першого опалювального
сезону вже підтвердили легкість в експлуатації, підвищення
комфортності та покращення умов для перебування у закладі вихованців
та працівників.
Нововолинськ
Місто Нововолинськ було обрано для у часті у проекті 2012 року і за
чотири роки активної співпраці повністю виконало свої зобов`язання в
рамках проекту. Реалізація проекту мала достатню підтримку з боку
міського голови та його заступника. Незважаючи на зміни персоналу
виконавчого комітету міської ради і зміну людини на посаді
енергоменеджера, місту вдалося розробити та затвердити всі необхідні
документи – енергетичну політику міста, ПДСЕР, розробити та
впровадити систему моніторингу споживання всіх видів енергоресурсів
для будівель, що фінансуються з міського бюджету м. Нововолинська.
Щоправда не всі державні установи міста здійснюють щоденний
моніторинг, за словами енергоменеджера, наразі, це роблять близько
50% бюджетних установ. Для виконання своїх зобов'язань в рамках
проекту команда Нововолинська отримала значну консультаційну
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підтримку команди АЕМУ для розробки всіх стратегічних документів
міста в т.ч. ПДСЕР. Підтримка, надана в рамках даного проекту, стала
значим поштовхом до подальшого розвитку та мобілізації ресурсів.
Досвід, отриманий в проекті командою міськвиконкома Нововолинська,
дозволив підготувати заявку та залучити додаткове фінансування в
рамках Програми Єропейської Комісії "Угода мерів - Демонстраційні
проекти Східного партнерства" на реалізацію проекту "Перший крок для
переходу на використання відновних джерел енергії у Нововолинську"
обсягом 1млн. 300 тис. євро на заходи енергозбереження.
За підтримки проекту в Нововолинську був облаштований демонстраційний об'єкт - у загальноосвітній школі обладнано індивідуальний
тепловий пункт (ІТП) та здійснено заміну частини вікон вхідної групи
приміщення школи. Цей обєкт був обраний з урахуванням того, що
частина заходів з енергозбереження (заміна більшості вікон) вже була
здійснена коштом батьківської громади та спонсорської допомоги. Після
встановлення відповідного обладнання минув один опалювальний
сезон, проте через відсутність базової лінії енергоспоживання,
недотримання температурних графіків теплопостачання та можливий
вплив інших експлуатаційних факторів, як-от – погодних умов – не
вдалося обчислити точний рівень економії та зменшення споживання за
результатами першого року експлуатації. Після консультацій з
організацією-підрядником з метою збільшення економії, було прийнято
рішення про додаткове встановлення сучасних радіаторних клапанів, що і
було зроблено перед початком другого опалювального сезону.
Представники школи засвідчили підвищення комфортності у
навчальному закладі в зимовий період. Потрібно зазначити, що школа
має велику площу і, під час будівництва, у 80-х роках була розрахована
більше ніж на 1000 учнів, проте зарааз налічує не більше 500. Тож
просторі приміщення вимагають значних вкладень для модернізації,
витрати на опалення також складають велику частку міського бюджету,
проте міська влада не має права ухвалити рішення щодо більш
раціонального використання площі (наприклад, обєднання декількох
шкіл або альтернативне використання частки приміщень школи). Таким
чином місто залишається закладником успадкованої соціальної
інфраструктури, яка була збудована "на виріст" з розрахунком на
збільшення населення міста. Цей приклад також свідчить, що вирішення
питань ефективного використанння наявних ресурсів потребує
комплексних міжсекторальних рішень і не обмежується лише
енергетичною політикою міста.
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Бердянськ
Бердянськ був останнім містом, яке приєдналося до участі в проекті лише
2014 року, після того, як участь міста Алчевська була мінімізована через
військовий конфлікт на території Донецької області. Проте, це не
завадило виконати всі заплановані завдання на рівні з іншими пілотними
містами. Бердянськ є одним з лідерів впровадження іноваційних практик
у сфері місцевого самоврядування і має динамічну та орієнтовану на
зміни команду управлінців. На момент приєднання до проекту ПДСЕР
міста вже було розроблено. В рамках проекту в місті була проведена
інформаційно-розяснювальна робота з впровадження плану дій сталого
енергетичного розвитку серед центрів громадських ініціатив, вуличних
комітетів, представників ОСББ. У 2015 році було проведено низку
інформаційних подій та акцій в рамках міського Місячника з
енергозбереження.
Для облаштування демонстраційного об'єкта було обрано один з
найстаріших дитячих садків міста (ДНЗ №25 "Ромашка" побудований у
1963 р.). Садок було обладнано сонячними колекторами, що обумовлено
кліматичними умовами, адже Бердянськ це південне місто, тож
використання сонячної енергії є доцільним та економічно виправданим.
Коштом міста були замінено кухонне обладнання (застарілі електричні
печі) та встановлено блок безперебійного живлення. Економія від
запроваджених заходів в одному закладі склала щонайменше 30 000
грн. на рік. Позитивні соціальні наслідки реконструкції – підвищення
комфортності закладу, зменшення захворюваності серед вихованців
садка.
Місто повною мірою виконало свої зобов'язання щодо співфінансування
пілотного об'єкту. Продовжується впровадження "Програми з
енергозбереження та підвищення енергоефективності на території міста
Бердянська на 2013-2017 роки", в рамках якої найближчим часом
заплановано подальше переобладнання найбільш енергоємних
дошкільних навчальних закладів міста.
Як і в Нововолинську, участь у проекті стала для міста додатковим
поштовхом для подальшої успішної мобілізації ресурсів у цю сферу.
Наступна заявка, яку підготували працівники виконавчого комітету
Бердянської міської ради, була підтримана фінансовою корпорацією
NEFKO, яка передбачає встановлення сонячних колекторів на всіх
дитячих садочках міста.
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ГРУЗІЯ
Реформа енергетичного сектору в Грузії, так само як і в Україні, є
пріоритетом національної політики. Грузія має багаторічний досвід участі
в Європейських проектах і є одним з лідерів свого регіону у підтримці та
популяризації Угоди мерів. Паралельно заходам проекту в Грузії в рамках
Програми Східного партнерства проводилася системна робота з
розробки системи збору якісних та надійних даних енергетичної
статистики. Наприкінці 2014 року Міністерство енергетики Грузії та
Національна служба статистики Грузії офіційно представили результати
енергетичного балансу, підготованого відповідно до міжнародних
стандартів у рамках співпраці Міністерства енергетики та GEOSTAT.
Центр енергоефективності Грузії (Тбілісі), громадська неприбуткова
організація, здійснювала загальну координацію та впровадження
проекту в Грузії, у серпні 2014 отримала статус Структури підтримки Угоди
мерів. Ця організація має багаторічний досвід роботи, зокрема була
залучена до розробки ПДСЕР та системи енергоменеджменту в Тбілісі.
Приклад розробки енергетичної політики Тбілісі увійшов до збірки
навчальних прикладів з України і Грузії "Що повинно зробити місто, щоб
стати успішним учасником Угоди мерів", опублікованій у рамках
реалізації проекту. Муніципалітет Тбілісі брав дуже активну участь у
проведенні Днів сталої енергії. Приклад Тбілісі спонукав інші міста та
муніципалітети приєднатися до Угоди мерів.
Руставі
Самоврядне грузинське місто Руставі долучилося до Угоди мерів у 2011
році, тож на момент початку проекту робота над ПДСЕР вже була
розпочата.
В рамках проекту в місті було облаштовано один демонстраційний об'єкт.
Внаслідок переобладнання дитячого садочоку (заміна вікон, дверей,
утеплення та встановлння сонячних колекторів) покращено санітарні
умови для перебування дітей у дошкільному закладі. Також завдяки цим
заходам вдалося привернути увагу персоналу дошкільних закладів та
батьківської громади до питань енергоефективності та енергозбереження, хоча спочатку серед батьків та керівництва садка була
недовіра до успіху цієї ініціативи.
Наслідком роботи проекту в Руставі став новий проект Європейської
комісії SUDеP.
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Ґорі
Місто Ґорі стало учасником Угоди мерів під час реалізації проекту у 2012
році. У Ґорі заходи проекту були рeалізовані в повному обсязі, фінансові
партнерські зобов`язання муніципалітету були виконані. Після
облаштування демонстраційного об'єкта – дитячого садка, за відгуками
учасників та бенефіціаріїв проекту, можна відзначити поліпшення умов
праці персоналу дитячих садків, поліпшений комфорт і, пов'язані з ними,
гігієнічні умови для вихованців дитячих садків, підвищення довіри
батьків за якістю послуг, що надає цей муніципальний заклад.
Загальні враження грузинських партнерів від участі в проекті досить
позитивні. Найголовнішим здобутком учасники вважають отримані
навички та вміння впровадження проектів та підготовку експертів.
Водночас грузинські учасники відзначили, що їхніх навичок не завжди
вистачало для підготовки якісних ПДСЕР. Проблема підготовки персоналу
залишається актуальною. Головною перешкодою реалізації проекту в
містах Грузії названо зміни відповідальних осіб в органах місцевої влади
після виборів. Нові люди повільно входили в проект, через це його
підтримка була значно послаблена, що призвело до порушення графіку
впровадження проекту. Проте команді вдалося налагодити нові зв'язки і
продовжити роботу з просування та виконання зобов'язань міст в рамках
Угоди мерів.
Пряме спілкування з містами дозволило встановити більш тісні
професійні контакти, посилити розуміння принципів роботи донорських
структур. Грузинські колеги відзначили, що зв'язок з українськими
партнерами був дуже добрий, інформацію від головного офісу проекту
(АЕМУ) отримували вчасно та в повному обсязі.
Особливо схвальні відгуки надані друкованим навчальним матеріалам
за їхню доступність у викладенні матеріалу, практичність порад та
детальність інструкцій з впровадження заходів з енергоефективності.
Після завершення проекту робота з реалізації заходів енергоефективності в Грузії продовжується. У грудні 2015 року у Тбілісі під час
конференції "Місцеве самоврядування - найкращі практики 2015"
енергоефективні проекти з вуличного освітлення Руставі та з
тепломодернізації історичної будівлі в Телаві були визнані найкращими.
Обидва впроваджувалися за участi Структури підтримки Угоди мерів
"Центр енергоефективності Грузії".
Відзначивши значний інтерес муніципалітетів у приєднанні до Угоди
мерів та збільшення кількості підписантів У Грузії, у 2015 році
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Міністерство закордонних справ Данії та корпорація НЕФКО підписали
угоду про створення цільового фонду, який буде надавати фінансову
підтримку у реалізації енергоефективних демонстраційних проектів в
Грузії. Новий фонд матиме у своєму розпорядженні близько 1,6 млн
євро. Також було укладено відповідну угоду про співпрацю між Урядом
Грузії та коорпорацією НЕФКО.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ В
МІСТАХ-ПАРТНЕРАХ
1 Зобов'язання міст та заплановані в рамках проекту заходи виконані в
повному обсязі.
2 Головними чинникам, що сприяють успіху проекту є політична підтримка
керівників міста та розуміння депутатським корпусом ключових
принципів сталого енергетичного розвитку.
3 У більшості випадків, проект сприяв мобілізації додаткових ресурсів.
4 Учасники високо оцінили можливості, що їх надає участь у мережевому
міжнародному проекті з огляду на розширення кола спілкування,
можливостей оцінити передовий досвід інших міст та застосувати
найкращі практики, а також врахувати неуспішний досвід та чужі помилки.
5 Учасники високо оцінили професійний рівень команди АЕМУ у наданні
технічної підтримки, навчальних та тренінгових програм, організації
адвокаційних та комунікаційних заходів проекту.
6 Представники команд міст-партнерів позитивно оцінюють рівень
управління проектом зі сторони АЕМУ, особливо відзначають позитивне
спілкування, кураторську підтримку, вчасне інформування про всі аспекти
впровадження проекту зі сторони головного офісу АЕМУ.
7 Вибір демонстраційних об'єктів. Місцеві партнери окреслили декілька
чинників, які брали до уваги під час вибору об'єктів для облаштування та
вдосконалення в рамках проекту:
Економічні: запропоновані інтервенції, повинні були мати короткий
термін окупності, доведену ефективність фінансових витрат.
Технологічні: запропоновані технології мали сприяти раціональному енергопостачанню та енергоспоживанню, а саме – постачати
енергію відповідно реальним потребам та надавати можливість
управління навантаженнями. Особливу увагу приділяли питанням
безпеки енергопостачання – можливості забезпечити стабільність
енергопостачання, мінімізувати поломки, генерувати енергію з різних
джерел.
Екологічні: запропоновані технології та переоснащення мали сприяти
зменшенню викидів забруднювальних речовин в повітря,
використовувати місцеві види палива, сприяти сталому екологічному
розвитку.
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Соціальні: ремонт та переобладнання об`єктів соціальної
інфраструктури мали на меті підвищення комфортності, безпеки для
користувачів, відповідності санітарним нормам.

8

ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСУЛЬТАНТІВ
В рамках проекту було реалізовано навчальну програму для підготовки
консультантів Угоди мерів, які в подальшому надаватимуть послуги
муніципалітетам у підготовці до приєднання до Угоди, розробки ПДСЕР,
а також заходів з їх імплементації. В рамках проекту в Грузії та в Україні
підготовано десять консультантів. Під час оцінювання проекту з усіма
консультантами були проведені зустрічі та інтерв'ю, щоб оцінити ступінь
їхнього залучення до консультацйної діяльності в рамках Структур
підтримки Угоди або в рамках інших ініціатив, пов`язаних з енергозбереженням. Більшість з опитаних (9 з 10) підтвердили, що
продовжують плідно працювати в сфері енергозбереження та
енергоефективності, надаючи послуги як в рамках співпраці зі
Структурами підтримки Угоди, так і у співпраці з енергосервісними
компаніями. Консультанти назвали такі види робіт та послуг, які вони
надають після участі у тренінгах проекту:
муніципальне енергетичне планування;
розробка ПДСЕР;
енергетичний аудит центральних теплових систем, житлових і
бюджетних будівель;
бізнес-планування та розробки інвестиційних програм;
навчання представників муніципалітетів і зацікавлених сторін;
інформування про впровадження енергоефективних та
енергозберігаючих заходів;
послуги з удосконалення структури енергоменеджменту міської
адміністрації відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001;
організація зустрічей громадськості з виробниками
енергоефективного та енергозберігаючого обладнання;
муніципальний екологічний менеджмент;
надання консультацій керівництву міст з питнь приєднання до Угоди
мерів;
використання отриманих знань під час викладацької роботи.
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Більшість консультантів взяли участь у всіх тренінгових заходах,
організованих в рамках проекту. Учасники оцінили тренінгову програму
АЕМУ як комплексну, інноваційну та практичну, а також відзначили
високий фаховий рівень тренерів. Консультанти найбільш цікавими і
корисними відзначили такі нові для них теми:
складання кадастрів викидів;
методологія розробки ПДСЕР;
енергоменеджмент;
фінансова оцінка проекту, заходів та підготовка обґрунтування для
банку;
енергоаудит.
За результатами проведених інтерв'ю з консультантами, можна зробити
висновок, що отримані в рамках проекту знання застосовуються, досвід
поширюється в інші міста, консультування відбувається в тісній взаємодії
з іншими проектами міжнародної технічної допомоги. Консультанти, які
працюють в енергосервісних компаніях, зазначили, що отримані на
тренінгах знання також передавали співробітникам через так звані
"тренінги на робочому місці".
Консультанти підтримують між собою зв'язок на неформальному рівні,
обмінюються інформацією. Ідея створити мережу консультантів і
активніше просувати їхні можливості з надання послуг висловлювалася
неодноразово, проте наразі не була реалізована. На думку
консультантів, АЕМУ може координувати таку співпрацю, надавати
більшу організаційну підтримку для залучення підготованих ними
к о н с ул ьт а н т і в д о н а д а н н я п о с л у г к л і є н т а м , н а с а м п е р е д ,
муніципалітетам.
Після навчання консультанти виконували замовлення у розробці ПДСЕР
для Дніпропетровська, Кривого Рогу, Сум, Голої Пристані, частково для
Тернополя і Києва. За сприяння консультантів процес підготовки до
підписання угоди мерів розпочали не тільки міста, але й селища.
Наприклад, у Херсонській області зацікавлення у приєднанні до Угоди
мерів висловили у селищі Велика Олександрівка, Новорайськ, Григорівка
Чаплинського району.
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Серед найбільш поширених проблем та перешкод, які уповільнюють
реалізацію заходів енергозбереження та енергоефективності,
найчастіше зазначали такі:
Темп ухвалення документів, розроблених за участі консультантів,
відрізнявся у кожному місті. Наприклад, ПДСЕР в Дніпропетровську
було ухвалено швидко, оскільки для цого у керівництва міста була
політична воля і підтримка, але це місто навряд чи можна
порівнювати з іншими – воно є передовим у багатьох напрямках.
Натомість у Сумах, після того як повністю змінився склад
депутатського корпусу, розгляд ПДСЕР було призупинено, оскільки
розуміння важливості цих заходів у новоприбулих депутатів було
дуже слабке. Не всі депутути обізнані про Угоду мерів, не розуміють
переваг участі міста у цій ініціативі.
Представникам місцевої влади не вистачає знань про енергоефективність, енергозбереження, цьому сприяє висока плинність
кадрів в органах місцевої влади та слабка обізнаність посадовців з цих
питань. За умови схвалення міського голови – головну роботу з
впровадження і просування енергоефективних заходів, зазвичай
здійснюють декілька ентузіастів, дуже рідко міста мають сформовану
команду фахівців з цих питань.
Недостатня підтримка громадськості – інколи представники
громадськості не тільки не сприяють і не вимагають змін, але й
виступають опонентами для інновацій.
Реалізація заходів з енергозбереження в сільській місцевості є дуже
обмеженою через брак фінансів. Інфраструктура населених пунктів
у поганому стані, тому для багатьох населених пунктів пріоритетом
залишаються налагодження систем водопостачання, ремонт доріг,
комунікацій. Хоча зменшення витрат на опалення сьогодні є
пріоритетним завданням для всіх клієнтів.
Консультаційна допомога Структур підтримки Угоди мерів є дуже
корисною, проте питання фінансування енергозберігаючих заходів є
ключовим, особливо для сільської місцевості. Представникам
місцевої влади не вистачає знань про додаткові можливості
залучення фінансування, як через міжнародні програми, так і через
окремі практики з мобілізації ресурсів (державні програми, грантові
програми, пільгові кредити тощо).
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Залучення консультантів для надання послуг іншим учасникам АЕМУ
не проводилося системно. Умовно консультанти були закріплені за
містами, але за фактом – роботу з пошуку замовників консультанти
виконували самостійно, партнери проекту з грузинської сторони
пропонували робити це організовано. У планах грузинських колег –
створити асоціацію консультантів, що зробить цей експертний ресурс
бiльш сталим, полегшить організацію подальшого підвищення
кваліфікаці та розвитку навичок консультантів.
Запропоновані теми для подальших тренінгів
Міський транспорт (електротранспорт, велотранспорт, використання
біопалива, оптимізація системи громадського транспорту)
Практика реалізації "м'яких" заходів реалізації ПДСЕР в містах
Україїни.
Досвід впровадження енергоефективних заходів ОСББ в Україні.
Приклади впровадження енергоефективних заходів в житловій сфері.
Приклади впровадження енергоефективних заходів у комунальній
сфері.
Можливості фінансування з Державного фонду регіонального
розвитку.
Мобілізація ресурсів та пошук фінансування (в т.ч для реалізації
заходів у сільській місцевості).

ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ

9

Проведені інтерв'ю з учасниками проекту виявивили низку проблем,
що перешкоджали досягненню результатів, а саме:
1
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Підходи, що застосовують у лімітуванні споживання енергоресурсів
різними бюджетними закладами. Встановлені ліміти для бюджетних
установ, які можуть бути змінені в залежності від фактичного
енергоспоживання, інколи відіграють і негативну роль – споживачі
послуг не зацікавлені в економії, адже фінансування на наступний
період може бути зменшене. Щоб мати можливість скористатися
заощадженими коштами та перенаправити її на інші потреби міста,
доводиться вдаватися до винахідливих рішень, які можуть
суперечити чинним правовим нормам.

2 Мотивація та зацікавленість споживачів, працівників, державних
службовців є неодмінною вимогою під час розробки ефективної
системи енергоменеджменту. Здійснення моніторингу енергоспоживання лягає на плечі працівників бюджетних установ, органів
виконавчої влади, кадрові ресурси яких зазвичай дуже обмежені.
Тому люди, які здійснюють енергомонторинг на щоденній рутинній
основі, мають розуміти, які наслідки та переваги такої роботи
(покращення комфортності у закладі, використання заощаджених
коштів для вирішення інших актуальних проблем закладу). Якщо
цього не відбувається, в очах виконавців цей процес виглядає як
"вимірювання заради вимірювання", що неодмінно призводить до
втрати зацікавлення та мотивації.
3

Нестача людських ресурсів для впровадження послідовної політики
та часта зміна персоналу в місцевої влади.

4

Довести прямий економічний ефект від здійснених інтервенцій на
пілотних об'єктах в короткотривалій перспективі (тобто в часових
рамках цього проекту) не завжди можливо через відсутність
коректно встановленої базової лінії енергоспоживання у закладі. З
цією проблемою зіткнулися під час встановлення індивідуального
теполового пункту (ІТП) в школі Нововолинська. Після встановлення
відповідного обладнання минув один опалювальний сезон, проте
через відсутність базової лінії енергоспоживання, недотримання
температурних графіків теплопостачання та можливий вплив інших
експлуатаційних факторів, як-от погодних умов – обчислити
реальний рівень економії та зменшення споживання, наразі не
вдалося. Водночас, споживачі засвідчили відчутне підвищення
комфортності у навчальному закладі в зимовий період.

5

Під час облаштування пілотного об`єкту в м. Кам'янецьПодільському (будівництво автономної котельні та заміна системи
опалення в дитячому садку) виконавці стикнулися iз затримкою під
час виготовлення та затвердження проектної документації та
дозвiльних документів, що уповільнило темпи введення об'єкту в
експлуатацію.

6

В рамках проекту АЕМУ підготовлено консультантів, які можуть
продовжувати надавати консультаційну підтримку муніципалітетам
для реалізації зобов'язань міст в рамках Угоди мерів і після
припинення донорської підтримки. Проте, можливості цих фахівців
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не завжди використовувуються, що загрожує втратою цінного
людського ресурсу та практичного досвіду. Частіше такі побоювання
висловлювали грузинські консультанти. Наразі на місцевому та
регіональному рівні найбільше затребувані консультанти, які
безпосередньо пов'язані з енергосервісними компаніями і
працюють в сфері енергозбереження та енергоефективності.
Підготовані в рамках проекту фахівці надають консультації як для
комерційних структур, так і для муніципалітетів, останнє найчастіше
відбувається за рахунок донорського фінансування або в рамках
інших проектів міжнародної допомоги.

10 ОГЛЯД ПРОЦЕДУР МОНІТОРИНГУ
ТА ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ТА АЕМУ
Загальні положення про моніторинг та оцінку даного проекту містяться у
декількох окремих документах – Логічній рамці проекту та Плані
моніторингу та оцінки проекту. Ці документи є рамковими та не містять
детальних інструкцій щодо проведення процедур моніторингу. Оцінка
засвідчила, що загалом, під час проекту інформація для здійснення
моніторингу збирається регулярно і є достатньою для звітування донору.
Водночас, багато компонентів моніторингу та оцінки не задокументовані
належним чином, не містять детальних інструкцій для виконавців, не
передбачають елементів контролю якості даних, система збору та
аналізу даних не є чітко структурованою. Можна зробити висновок, що
процедури моніторингу дыяльностi АЕМУ закріплені та виконуються на
рівні щоденної практики і варіюються залежно від конкретного проекту.
Проте документально система моніторингу та оцінки не закріплена на
рівні спеціальної політики організації та неузагальнена в операційному
посібнику з цих питань. Відсутність таких документів може бути
чинником ризику для сталості організації, наприклад, у разі зміни
персоналу АЕМУ. Другий аспект – ведення моніторингу лише за
окремими проектами не дозволяє керівництву АЕМУ побачити цілісну
картину роботи організації.
Зважаючи на велику кількість проектів та значні обсяги робіт, які
здійснює АЕМУ, організації необхідна розроблена система моніторингу
та оцінки, яка визначає порядок здійснення моніторингу та оцінки
діяльності організації загалом та окремих її проектів. Впорядкування
потребують вимоги та процедури збору, зберігання, аналізу,
періодичності, достовірності та повноти даних, потрібно розробити
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додатки з уніфікованими зразками анкет, опитувальних листів для різних
етапів роботи та різних цільових груп. Попередня версія операційного
Посібника з моніторингу та оцінки для АЕМУ наведена у додатку і є
основою для подальшого вдосконалення та практичної апробації в
АЕМУ.
Особливу увагу потрібно приділити розробці індикаторів оцінювання
відповідно до мети кожного проекту для відстеження ходу виконання та
врахування цих даних у прийнятті рішень. Обов'язковим має бути план
моніторингу і оцінювання роботи організації з переліком показників на
кожен рік, їхнім детальним описом, базовими та цільовими значеннями,
д ж е р ел а м и т а і н с т р у м е н т а м и з б о р у д а н и х , б юд ж е т о м т а
відповідальними за виконання.
Одним з сучасних альтернативних підходів до моніторингу результатів
проектів, які здійснюються на рівні громад і потребують підтримки та
схвалення мешканців громади, є громадський аудит. Громадський аудит
– порівняно новий підхід, який виходить за рамки традиційного
фінансового аудиту та передбачає залучення публічних представників
(громадян, представників місцевої влади та місцевого активу,
організацій громадянського суспільства) до обговорення звіту за
результатами впровадженого проекту, підтвердження принципів
доброчесності під час його виконання, демонстрації переваг для всіх
учасників (наприклад, заощадження коштів, підвищення комфортності,
екологічної безпеки тощо). Застосування такого інструменту оцінки є
особливо доцільним в умовах, коли частку коштів на його впровадження
зібрано представниками громади (мешканцями будинку, батьками
дітей, які відвідують садочок чи школу), така відкритість сприяє
підвищенню довіри та формуванню почуття власності та
відповідальності за оновлений об'єкт.

11

КОМУНІКАЦІЙНІ ТА ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ
Комунікаційний компонент був одним з ключових та найяскравіших
компонентів проекту. Щороку, впродовж кількох днів в містах-партнерах
відбувалася низка заходів для привернення уваги мешканців та
керівників міста до питань енергозбереження. Переважно заходи були
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спрямовані на молодіжну та учнівську аудиторію. Особливістю сценаріїв
Днів сталої енергії стало поєднання елементів науки і освіти та
демонстрації практичних способів раціонального використання енергії
та природних ресурсів у побуті та щоденній поведінці. Ці заходи широко
висвітлювалися місцевими засобами масової інформації та
електронними ЗМІ. Ці заходи також сприяли публічному поширенню
інформації про участь та підтримку надану ЄК для реалізації Проекту.
Всі учасники та партнери Проекту були поінформовані та пройшли
інструктаж щодо дотримання вимог до маркуванння та брендінгу
діяльності проекту, які викладені у відповідному документі ЄC "Посібник
з комунікації", розміщеному за посиланням
h p://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm
Демонстраційні об'єкти з оновлення соціальної інфраструктури були
позначені інформацією з логотипами, назвами проекту та текстом про
підтримку, надану ЄC в рамках Проекту. У щоквартальних Вісниках АЕМУ,
незважаючи на те, що вони не фінансувалися в рамках цього проекту,
регулярно висвітлюється діяльність проекту та поступ у реалізації заходів
Угоди мерів в Україні.
Детально методологію проведення Днів сталої енергії описано в окремій
збірці, "Поради від ЄС з організації Днів Енергії", підготованій АЕМУ у
2015 році. Проведеня публічних акцій "Дні сталої енергії" можна
зарахувати до "найкращих практик" проекту, які можуть бути корисним
для обміну досвідом та застосуванню поза контекстом теми проекту,
наприклад, у просвітницьких та профілактичних програмах в галузі
громадського здоров'я.

13 ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ
ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Оскільки питання енергозбереження та енергоефективність є
пріоритетним завданням уряду України, ця тема також відображена в
стратегіях більшості агенцій міжнародного розвитку та міжнародних
організацій, які працюють в Україні. Пріоритетними визнають цей
напрямок Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (SDC),
Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), Німецьке товариство
міжнародного співробітництва (GIZ), Шведська агенція міжнародного
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розвитку (Sida), Програма добросусідства на 2013-2017 роки Агенції з
міжнародного розвитку Данії (DANIDA), Канадське агентство
міжнародного розвитку (CIDA), Представництво Європейського Союзу та
Ради Європи, Програма Розвитку ООН (UNDP). Багатьма донорами ця
тема також розглядається інтегровано з питаннями децентралізації,
вдосконаленням механізмів місцевого самоврядування, підтримки
новостворених об'єднаних територіальних громад та в контексті
міжмуніципальної співпраці.
Деякі програми діють на національному рівні і охоплюють всі області
України, інші мають "кущову" географічну структуру. Серед них є такі, що
повністю присвячені питанням місцевого самоврядування, а
енергозбереження є наскрізною темою.
Можна визначити такі головні тематичні напрямки проектів та програм:
Інфраструктурні – спрямовані на відновлення або створення
інфраструктурних об'єктів і передбачають проектні та будівельні роботи,
закупку обладнання, техніки тощо, зокрема і в районах, що постраждали
внаслідок військового конфлікту. Більшість з них стосуються
впровадження нових моделей управління та підвищення якості
комунальних послуг, енергоефективності, благоустрою.
Проекти спрямовані на розвиток компетенцій та посилення професійної
спроможності представників органів місцевої влади, громадських
організацій, лідерів місцевих громад, і мають сильний навчальний
компонент.
Дорадчі проекти з надання технічної та експертної підтримки для
створення стратегій та планів розвитку, статутів територіальних громад,
механізмів участі громадян у цих процесах. Маючи значний досвід і
професійний потенціал, АЕМУ може розглянути можливості розширення
своєї діяльності та пошуку додаткового фінансування з урахуванням
сучасних пріоритетів донорів.
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РЕКОМЕНДАЦЇ

14

1 Команді АЕМУ використовувати логіко-структурний підхід, як
загальноприйнятий та сучасний інструмент під час розробки нових
проектів та в процесі управління. Цей підхід використовують, як
інструмент планування і управління, в проектах та програмах
Європейської Комісії, ООН, Світового банку, Агентства США з
міжнародного розвитку, Швейцарської агенції з розвитку та
співробітництва та інших міжнародних установах, що надають
технічну допомогу та фінансування заходів та підтримки політики
енергоефективності та енергозбереження.

2 Розробити систему індикаторів, що допоможе відстежувати
результативність діяльності АЕМУ, а не лише окремих проектів.
Потрібно розробити індикатори різного рівня (процесів, результатів
та довгострокового впливу), а також супровідні документи –
паспорти індикаторів із визначенням джерел даних, періодичності
збору, відповідальних за збір, збереження та контроль якості даних.
Така документація посилить організаційну спроможність та стійкість
організації, а також значно полегшить процес підготовки та
поданння проектів для залучення коштів для реалізації статутної
діяльності АЕМУ.

3 Для вдосконалення цих процесів АЕМУ на додаток до Логічної
рамки може використовувати інструмент Теорії змін, який дозволяє
графічно зобразити логіку, вза'ємозвязки та послідовність
втручання, виявити прогалини та вчасно враховувати нові потреби,
що виникають внаслідок зміни контексту. Цей інструмент також
дозволяє взяти до уваги, як зовнішні чинники можуть вплинути або
перешкодити досягненню запланованих цілей.

4 Для вдосконалення системи моніторингу та оцінки АЕМУ розробити
детальний операційний посібник з моніторингу та оцінки, в якому
консолідувати всю інформацію щодо вимог, процедур та
інструментів моніторингу й оцінки. Ефективна система моніторингу
та оцінки є ключовою вимогою прозорості та підзвітності діяльності
організації.
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5

Розробити індикатори та способи оцінювання змін поведінки
представників цільових груп внаслідок інформаційно
просвітницької роботи.

6

Сприяти посиленню організаційного розвитку учасників асоціації
та організацій-партнерів, в тому числі через розвиток навичок
планування, моніторингу та звітності відповідно до вимог донорів
щодо впровадження проектів , орієнтованих на результат.

7

Переглянути та узгодити інструменти збору даних відповідно до
визначених індикаторів, в тому числі таких, які дозволяють
відстежувати дотримання принципів ґендерної рівності.

8

Для посилення лідерської позиції АЕМУ, здійснювати періодичний
аналіз інформаційних потреб учасників асоціації і пропонувати
відповідні консультаційні та тренінгові послуги.

9

Розглянути можливість переведення розроблених АЕМУ
навчальних курсів в он-лайн формат, щоб розширити доступ до
знань для більшої кількості учасників. Зважаючи на стрімкі зміни в
країні, навчальні матеріали у певних аспектах втрачають свою
актуальність. Своєчасно оновлювати навчальні матеріали можна за
допомогою відкритих навчальних on-line платформ.

10 За наявності великої кількості партнерських організацій в АЕМУ для
оптимізації часових і людських ресурсів, доцільно
використовувати можливості відкритих електронних сервісів для
здійснення оцінки потреб, збору інформації, тестування та
проведення опитувань. Наприклад, для того, щоб оцінити, як
учасники тренінгів використовують отримані знання через 3, 6 або
12 місяців після участі у тренінгах, або узгодити програму спільного
заходу, можна використовувати он-лайн платформи, що містять
набір шаблонів для здійснення експрес-опитувань.

11 Для підвищення довіри громади та більшого залучення громадян в
реалізацію проектів з енергозбереження розглянути можливість
використання моделі громадського аудиту демонстраційних
проектів (об'єктів) здійснених за участю АЕМУ.
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12

Вивчити можливості і сприяти розміщенню інформації про діяльність АЕМУ
на сайтах партнерських організацій, спільних ресурсах інших донорів.
Стимулювати учасників проекту представляти свої досягнення у конкурсах
найкращих практик місцевого самоврядування в Україні та Грузії.

13

Розробити та видати короткі інформаційні та адвокаційні матеріали для
новообраних депутатів з базовою інформацією та інфографікою, що
демонструють переваги та економічну доцільність енергоефективних та
енергозбережувальних заходів.

14

Містам підписантам Угоди мерів розробити короткий опис головних заходів
ПДСЕР англійською мовою для поширення цієї інформації серед
потенційних інвесторів та розміщення в базі документів на сайті Угоди мерів.

15

Проаналізувати та запропонувати до уваги учасників АЕМУ інформацію про
нові можливості мобілізації та залучення ресурсів, пов'язані з фінансовими
нововведеннями в контексті децентралізації.

16

Продовжити відстежувати сталість та довготоривалий вплив проекту через
моніторинг прогресу у реалізації планів дій сталого енергетичного розвитку,
розроблених містами за участі Структур підтримки Угоди мерів.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АЕМУ

Асоціація "Енергоефективні міста України»

АМР США

Агентство США з Міжнародного розвитку

ЄК

Європейська комісія

ЄС

Європейський Союз

ООН

Організація Об'єднаних Націй

ОСББ

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

ПДСЕР

План дій зі сталого енергетичного розвитку

ІТП

Індивідуальний тепловий пункт

УМ

Угода мерів

CIDA

Canadian Interna onal Development Agency

GIZ

Deutsche Gesellscha fuer Interna onale Zusammenarbeit

DANIDA

Danish development coopera on

ED

Light-emi ng diode/світлодіодні лампи

NEFCO
(НЕФКО)

Екологічна фінансова корпорація країн Північної Європи

SDC

Swiss Development Coopera on

SIDA

Swedish Interna onal Development Coopera on Agency

SUDeP

Sustainable Urban Demonstra on Projects

UNDP

United Na on Development Program

USAID

United States Agency for Interna onal Development

WB IEG

World Bank Independent Evalua on Group
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ПРОЦЕСИ

Існує політична підтримка
на національному рівні

Інформаційні та просвітницькі
матеріали для користувачів та
висвітлення теми в медіа

ририри

Проведення «Днів сталої Енергії»

Заходи з енергоефективності та
використання відновлюваних
джерел енергії в будівлях
бюджетної сфери пілотних міст.

Підтримка міст-учасників у
створенні системи енергомоніторингу для будівель
бюджетної сфери та реєстру викидів
СО2.

Підтримка міст-учасників у
створенні систем муніципального
енергетичного менеджменту.

Підтримка міст-учасників у
розробці прототипу ПДСЕР.

Створення таририри
просування
Енергетичної Аґенції з питань УМ в
Україні.

Створення та просування структури
підтримки Угоди мерів в Грузії.

Навчальний курс на основі
порадника та адаптованих
інструментів.

Вибір відповідних методології і
програмного забезпечення та їх
адаптація до умов України і Грузії.

Розробка порадника для міських
рад з політичної та організаційної
підготовки до участі в Угоді мерів.

ПРИПУЩЕННЯ:

Експертна та
технічна допомога
в рамках структур
підтримки УМ

Досвід успішних
практик

Персонал органів
місцевої влади

Досвідчений
персонал АЕМУ

Кошти місцевих
бюджетів

Фінансування
проекту коштом ЄК

Політична
підтримка
напрямку

ВНЕСКИ

Місцева влада розуміє важливість іі
підтримує енергозберігаючі заходи

Сучасний сайт АЕМУ, регулярний
випуск бюлетенів АЕМУ.

Регулярні повідомлення в ЗМІ

Задокументований досвід
проведення інформаційних
заходів та просвітницької роботи з
молоддю та школярами.

Облаштовані демонстраційні
об’єкти бюджетної соціальної
сфери (школи, садочки, вуличне
освітлення).

В містах-учасниках проекту
запроваджена система
енергоменеджменту для будівель
бюджетної сфери.

ПДСЕР одного з міст-учасників
проекту перетворено у
інвестиційний план.

Розроблені та ухвалені ПДСЕР в
містах-учасниках.

Підготовані консультанти
Структури підтримки та
Енергетичної Агенції з питань УМ.

Адаптоване програмне
забезпечення та підготовані
фахівці.

рад про Угоду мерів.

Розроблені матеріали для міських

ПРОДУКТИ

Стабільна команда управлінців і
низька плинність кадрів

Інформація про переваги та
принципи енергозбереження та
енергоефективності доступна різним
цільовим групам.

Сформована підтримка
громадськості для впровадження
заходів енергоефективності

Підвищена загальна обізнаність
громадян пілотних міст з питань
кліматичних змін.

Підвищено енергоефективність та
використання відновлюваних джерел
енергії у будівлях бюджетної сфери
пілотних міст, продемонстровано
переваги та підвищено комфортність.

Адаптовані відповідні структури
муніципалітетів, призначені
відповідальні виконавці.

Стратегії сталого енергетичного
розвитку міст затверджені та
виконуються.

Представники муніципалітетів мають
достатньо знань та кваліфікації для
виконання зобов’язань в рамках УМ.

Муніципалітети обізнані про
ініціативу УМ та порядок приєднання.

Існують механізми залучення
фінансових ресурсів

Працівники бюджетних
установ та мешканці
дотримуються принципів
енергоефективності та
енергозбереження у
щоденні практиці.

Муніципалітети України і
Грузії приєднуються до УМ
і виконують взяті на себе
зобов’язання.

РЕЗУЛЬТАТИ
ДОВГОТЕРМІНОВІ

РЕЗУЛЬТАТИ
КОРОТКОТЕРМІНОВІ

ВПЛИВ

Заощаджені кошти
спрямовані на інші
потреби міста, що
підвищують якість
життя мешканців.

Збільшене
використання
відновлюваних
джерел енергії.

Скорочення викидів
парникових газів.

ТЕОРІЯ ЗМІН ПРОЕКТУ «Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їхньої участі в Угоді мерів»

Додаток 1
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Додаток 2
ШАБЛОН ЛОГІЧНОЇ РАМКИ

Продукти

Конкретні цілі: результат

Загальна мета: вплив

відповідно додатку щодо стандартного пакету документів, які
застосовуються для підготовки нових проектів та програм ЄК, починаючи з
1 січня 2015 року
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Додаток 3
СВІТЛИНИ З МОНІТОРИНГОВИХ ВІЗИТІВ
Кам'янець-Подільський
Демонстраційний об'єкт: котельня автономного опалення та заміна систем
водо- та теплопостачання у дитячому садку
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Нововолинськ
Демонстраційний об'єкт: заміна вікон та встановлення індивідуального
теплового пункту у середній школі
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Бердянськ
Демонстраційний об'єкт: утеплення, встановлення сонячних колекторів,
заміна системи теплопостачання у дитячому садку
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Руставі
Демонстраційний об'єкт: утеплення, встановлення сонячних колекторів,
заміна вікон та системи теплопостачання у дитячому садку
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Ґорі
Демонстраційний об'єкт: утеплення, встановлення сонячних колекторів,
заміна вікон та системи теплопостачання у дитячому садку

Додаток 4
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АНКЕТА НАПІВСТРУКТУРОВАНОГО ІНТЕРВ'Ю
Добрий день! За дорученням Асоціації "Енергоефективні міста України", я
здійснюю оцінювання реалізації проекту "Модель розбудови потенціалу
України і Грузії для їхньої участі в Угоді мерів", що впроваджується протягом
грудня 2011 - вересня 2015. Дякую за вашу згоду і час взяти участь у цьому
дослідженні.
Ціль оцінювання – з'ясувати, наскільки результативно та ефективно були
виконані завдання проекту. Оцінка здійснюється за підсумками реалізації
проекту, а її результати будуть використані для покращення планування,
розробки, впровадження та моніторингу наступних проектів
____________________дата ____________________час
__________________місто
1.
Скажіть, будь ласка, яка була ваша роль в даному проекті?
Учасники (занотувати):
Представник проекту
Представник місцевої влади
Представник закладу
Представник організації-підрядника
Представник громадськості
Учасник тренінгу
Консультант
Інше_____________
2.
Чи відомі вам головні цілі проекту?
3.
На вашу думку, чи правильно були обрані заходи для вирішення
поставлених цілей Проекту?
4.
Які заходи варто було б додати, які виявилися недоцільними?
5.
Які головні уроки цього проекту?
6.
Чи були ці заходи реалізовані якісно та повною мірою?
7.
Чи виникли якісь додаткові (не передбачені проектом) результати,
наслідки? Які саме (позитивні, негативні)?
8.
З якими перешкодами вам довелося стикнутися?
9.
Чи стійкими є досягнуті результати? Чи надав проект поштовх до
нових ініціатив (яких саме)?
10.
Які переваги отримало місто в результаті участі в проекті? Яким є
економічний ефект проекту? Яким є соціальний ефект проекту?
11. Чим відрізнялися процеси впровадження проекту в партнерських
містах проекту в Україні? Яким чином відбувалося спілкування та
координація з іншими містами проекту? Що вам дало таке спілкування?
12.
Що можна було зробти інакше/краще під час планування і розробки
проекту? Під час впровадження проекту?

56

13. Як здійснювалася комунікація між працівниками АЕМУ, партнерами в
інших містах, які брали участь у реалізації проекту?
- Чи регулярно та вчасно ви отримували інформацію від головного офісу
проекту?
- Чи отримували ви друковані (інформаційні) матеріали? В достатній
кількості?
- Чи надавали вам письмові інструкції щодо звітності за проектом? Чи був
наданий вам графік звітування?
Відвідування об'єкта:
1.
Чому саме був обраний цей об'єкт? Як ухвалювалося рішення щодо
його пріоритетності?
2.
Чи повністю він введений в експлуатацію? В чому полягав внесок
проекту? Внесок міста?
3.
Які економічні наслідки? Яким чином здійснювався розрахунок ( чи
були вихідні, первинні дані з якими можна порівнювати теперішню
ситуацію)?
4.
Які соціальні наслідки його запуску? Хто отримав найбільшу перевагу
від його запуску?
5.
Яке ставлення до цього громади? Безпосередніх споживачів (яких
саме)?
Залучення/мобілізація громади:
6.
Яким чином забезпечується підтримка громади для ініціатив
проекту?
7.
Як інформують громаду?
8.
Як відбувалися Дні сталої енергії?
9.
Які ще заходи проводилися? Які з них будуть продовжуватися після
завершення проекту?
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