
Європейська Енергетична Відзнака
в Україні



 Європейська Енергетична Відзнака – добровільна
система сертифікації та управління якістю для
муніципалітетів, яка допомагає ефективніше
впроваджувати політику муніципалітету щодо клімату та
енергетики.

Про «Відзнаку»

 Стандартизована процедура оцінювання за
Швейцарською методологією дозволяє порівнювати
прогрес муніципалітетів що впроваджують «Відзнаку» в
своїх громадах

 Ефективний інструмент впровадження Угоди мерів
визнаний Європейською комісією



Країни де діють національні програми 

Австрія(e5) 

Франція (Cit’ergie)

Німеччина (European Energy Award)

Італія (ComuneClima)

Люксембург (PacteClimat)

Монако (Cit’ergie)

Швейцарія (Energiestadt)

Пілотні країни 2021

Словенія, Північна Македонія , Болгарія
Україна, Румунія, Бельгія, Польща, 
Греція, Хорватія, Сербія

1600+ муніципалітетів учасників
900+ муніципалітетів нагороджено
+65млн мешканців

Про «Відзнаку»



Міста-учасники Відзнаки

МінрегіонРівне



Комунікація та 
співпраця

Інформація, події, 
місцева співпраця та 

підтримка

Внутрішня 
організація

Команда з енергетики, 
навчання персоналу, 

закупівлі

Стратегія розвитку та 
просторового планування

Планування енергетики, 
затвердження будівництва та 

моніторинг
Громадські будівлі та 

установи
Управління споживанням 

енергії та води у бюджетних 
будівлях та міське освітлення

Мобільність
Громадський транспорт, не 

моторизований, мобільність, 
заспокоювання дорожнього руху

Постачання та 
розподіл

Енергія, вода, каналізація, 
відходи

Сфери охоплення



Плануємо:
• Політичне зобов'язання
• Оцінювання поточного стану
• Цілі та стратегії, планування
Виконуємо:
• Розробка Програми дій  ЄЕВ
• Реалізація заходів та виконання дій
• Аналіз та навчання
Перевіряємо:
• Оцінювання та контроль (квартальні та річні звіти)
• Проміжний огляд та зовнішній аудит
Діємо:
• Коригуючі заходи 
• Постійне вдосконалення 

Європейська Енергетична Відзнака
Система управління енергетичною та кліматичною 
політиками громади



відзнаки

Організація процесу Відзнаки

4 роки



4 рівень “Золота Відзнака”                
(>75%)

3 рівень “Срібна Відзнака”                        
(> 62,5 <74,9%)

2 рівень “Відзнака”                     
(> 50 <62,4%) 

1 рівень “Сертифікований 
учасник”

(>35 <49,9%)

Національні 
аудитори ЄЕВ

Міжнародні 
аудитори ЄЕВ

Рівні сертифікації громад



Перелік критеріїв ЄЕВ -
уніфікований набір 
ключових критеріїв 
оцінювання громад:
 79 критеріїв у сфері 

енергії та клімату 
 Є основою Посібника з 

оцінювання ЄЕВ  
 Є базою для формування 

4-річного Плану дій ЄЕВ 
(для участі у 4-річному 
циклі ЄЕВ),

Інструментарій



Профіль «Сильні/слабкі сторони»

Первинний огляд (інвентаризація)

Комунікація та співпраця

Внутрішня організація

Стратегія розвитку та 
просторового планування

Громадські будівлі 
та установи

Мобільність

Постачання та розподіл



Приклад міста Вінниці

Оцінка 2012 Аудит 2015 Аудит 2019

1 Розвиток та територіальне планування 42,1% 49,3% 62,1%
2 Муніципальні будівлі, споруди 43,4% 57,6% 54,5%
3 Постачання та розподіл 15,8% 45,5% 47,5%
4 Мобільність 28,4% 55,5% 70,1%
5 Внутрішня організація 49,4% 65,9% 66,6%
6 Комунікація, співпраця 48,9% 56,3% 71,1%

Загальний підсумок 36,0% 54,1% 62,3%

1 Розвиток та 
територіальне 

планування

2 Муніципальні 
будівлі, споруди

3 Постачання та 
розподіл

4 Мобільність

5 Внутрішня 
організація

6 Комунікація, 
співпраця

Оцінка 2012 Аудит 2015 Аудит 2019



Що дає Відзнака муніципалітетам?
 Інвентаризація роботи громади у сфері енергетики та 

комунального господарства і міського розвитку
 Постійний розвиток компетенцій та професійних якостей 

членів міської Енергокоманди;
 Визначення слабких та сильних сторін муніципалітету в 

контексті найкращих європейських підходів і практик;
 Формування детальної  програми дій покращення показників 

ефективності роботи Громади
 Інструмент побудови репутації громади; 
 Управлінський інструмент для формування і  впровадження 

енергетичної політики громади та її сталості при зміні 
керівництва чи членів команди

 Можливість співставного аналізу за єдиною методологією з 
іншими громадами



Відзнака та Угода мерів

• Лист Єврокомісії про визнання «Відзнаки» відмінним 
інструментом впровадження в рамках Угоди мерів

• Виступ Президента Європейської Комісї Урсули Фон Дер Ляєн –
ЄЕВ допомагає досягенню кліматичних цілей та покращенню 
якості життя.

• Меморандум взаєморозуміння між Відзнакою та Угодою мерів 
у 2019

• Проект CoM-Easy та EXCITE фінансує програма ЄС H2020

• 300 підписантів Угоди Мерів в Україні!
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Навіщо це громадам? 
• Великим громадам потрібна репутація, малим – розвиток
• Інструмент для детального аудиту муніципалітету з питань 

енергетики, клімату та мобільності
• Визначення сильних і слабких сторін муніципалітету у сферах, 

що покриваються eea
• ЄЕВ не можна передати нікому на субпідряд,  її виконує 

муніципальна команда. Консультант допоможе, але не 
замінить команду.

• Створення енергетичної команди та постійне підвищення 
кваліфікації її членів

• Зовнішня підтримка професіонала, який постійно просуває 
процес eea і приносить ноу-хауwho constantly pushes the eea
process and brings know how 



Навіщо новим мерам ?
• ЄЕВ проводить глибоку інвентаризацію того, що 

було зроблено у вашому місті дотепер.
• ЄЕВ допомагає розробити комплексну 

програму дій, засновану на швейцарській 
моделі та широкому каталозі застосовних 
найкращих методів

• ЄЕВ допоможе розпочати організацію 
муніципального планування та розвитку

• ЄЕВ може допомогти зі звітністю CoM
• ЄЕВ покращує видимість громади і довіру до неї



Навіщо досвідченим  мерам ? 
• Репутація та розвиток міста
• Визнання муніципалітету як надійного 

партнера для багатьох міжнародних донорів 
та інституцій

• членство в престижній європейській 
ініціативі

• порівняння з іншими муніципалітетами ЄЕА 
з України та інших країн ЄЕА 



Запрошуємо до співпраці!

Національний офіс ЄЕВ в Україні
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