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РОЗДІЛ 9.  Перші кроки з розробки Плану сталого енергетичного  
                     розвитку міста Києва 

Наступним кроком для міста, після початку реа-
лізації МЕП Києва, має бути розробка та впрова-
дження SEAP - політичного документу, в якому 
мають бути описані послідовні та реальні кроки, які 
планується здійснювати для досягнення мети «Уго-
ди мерів». 

Головна частина «Угоди мерів»: 
МИ, МIСЬКI ГОЛОВИ, ЗОБОВ'ЯЗУЄМОСЬ: 
Виконати завдання ЄС на період до 2020 р. зі 

зниження викидів парникових газів на наших тери-
торіях, щонайменше, на 20%, за допомогою реалі-
зації Плану Дій зі Сталої Енергетики в межах на-
шої компетенції.  

Зобов'язання й План Дій будуть ратифіковані на 
основі наших відповідних дій: 

 Підготувати базовий аналіз викидів як основу 
для Плану Дій зі Сталої Енергетики; 

 Представити План Дій зі Сталої Енергетики 
протягом року, після формального підписання 
«Угоди Мерів»; 

 Пристосувати структури міського управління, 
включаючи виділення достатніх людських ре-
сурсів для виконання необхідних дій; 

 Мобілізувати громадянське суспільство міст 
для участі в розробці Плану Дій з викладом 
конкретних та реальних заходів, необхідних 
для реалізації та досягнення цілей Плану. План 
Дій буде розроблений у кожній території й по-
винен бути представлений в Офіс Ініціативи 
«Угоди Мерів» протягом року після підписан-
ня; 

 Представити звіт про реалізацію, принаймні, 
один раз на два роки після надання Плану Дій, з 
метою оцінки, моніторингу й контролю його 
виконання. 

Цілі «Плану сталого енергетичного розвитку», а 
також передбачені ним заходи, повинні бути синх-
ронізовані з цілями та заходами планів та програм, 
що визначають стратегію розвитку міста Києва. 

Міста, які прийняли SEAP, будуть мати можли-
вість брати участь у спільних проектах та отримати 
фінансування у грантових програмах Європейського 
союзу. 

Склад необхідних документів, що повинні бу-
ти розроблені містом до кінця 2012 року: 

 Концепції енергетичної та екологічної політики 
міста 

 Паливно-енергетичні баланси минулих та май-
бутніх періодів міста Києва 

 Кадастр емісії парникових газів в енергетично-
му секторі  

 Кадастр емісії парникових газів в промислово-
сті, сільському та лісовому господарстві 

 План сталого енергетичного розвитку міста 
Києва до 2020 року  

 Комплекс бюджетних програм та інвестпроек-
тів для реалізації заходів, передбачених в SEAP 

 Моніторинг стану виконання SEAP, розробка 
форм звітності 

 Звіт про стан реалізації SEAP 

Європейська Комісія допомагає містам залучати 
кошти та ресурси для реалізації їхніх Планів Дій. 
План Дій має включати ТЕО інвестиційних проектів 
- ключових сегментів, в яких мають проводитися 
заходи, для зменшення в них викидів СО2, часові 
рамки кожного заходу у формі хронологічної табли-
ці, а також, необхідний для цього персонал та фі-
нансування. 

Європейська Комісія на даний час веде перего-
вори з великою кількістю донорів фінансових ресу-
рсів. Фінансове забезпечення Планів Дій встанов-
люється містами виходячи з власних ресурсів. 

Європейська Комісія також передбачила кошти в 
розмірі 15 мільйонів євро, які будуть направлені 
містам підписантам «Угоди мерів» через Європей-
ський Інвестиційний Банк в якості технічної допо-
моги. Ці кошти виділить програма Intelligent Energy 
Europe (IEE) для розробки проектів міських інвести-
цій в заходи передбачені Планом Дій міста, і які 
відповідають загальноєвропейським енергетичним 
директивам. 

Розробка плану дій на 2012 рік, бюджетування  
та залучення головного розробника SEAP Києва має 
бути вирішене КМДА не пізніше серпня 2012 року. 

 


