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Моя Угода - Політика управління даними 

 

1. Мета і сфера застосування політики управління даними 

1. Ініціатива «Угода мерів» Європейської Комісії стартувала в 2008 році та була покликана 

схвалити і підтримати зусилля органів місцевої влади з планування та реалізації сталої 

політики в галузі енергетики та зміни клімату. Ця ініціатива поступово отримала широке 

поширення в кількох регіонах світу - були створені так звані регіональні «підрозділи», 

кожен з яких отримує підтримку з боку Секретаріату, що фінансуються Європейською 

Комісією,  

надалі - «регіональні Угоди». 

2. На сьогодні всі разом узяті регіональні Угоди утворюють «Всесвітню Угоду мерів щодо 

клімату та енергії» - міжнародний альянс міст і місцевих органів влади із загальним 

баченням довгострокової перспективи, які взяли на себе зобов'язання щодо прискорення 

амбітних, вимірюваних ініціатив в галузі клімату та енергетики, що ведуть до 

інклюзивного, справедливого і стійкого до зміни клімату майбутнього з низьким рівнем 

викидів, та які  допомагають виконувати і перевиконувати цілі Паризької угоди,  

надалі – «Всесвітня Угода». 

Детальна інформація про структуру Всесвітньої Угоди та її різноманітні регіональні та 

національні особливості міститься в Додатку I.  

3. Ця політика в системі управління даними встановлює правила Європейської Комісії зі 

збору, обробки, обміну та публікації даних місцевих і регіональних органів влади та інших 

організацій в контексті регіональних Угод,  

надалі – «Політика управління даними». 

4. В рамках напряму, пов'язаного з регіональними Угодами, Європейська Комісія збирає, 

обробляє, поширює і публікує дані, зокрема, про:  

- місцеву стратегії в галузі клімату та енергетики (бачення, цілі та зобов'язання, 

адміністративна структура, кадровий потенціал, участь зацікавлених сторін, бюджет), 

в першу чергу так, як це визначено у планах дій;  

- обсяг кінцевого споживання енергії, виробництва енергії та пов'язаних з ними викидів 

CO2 (або парникових газів) з розбивкою по енергоносіях і секторах у базовому році і 

роках, щодо яких здійснюється моніторинг;  

- основні чинники уразливості клімату, небезпечні фактори, їх вплив та оцінку ризиків;  

- ключові заходи щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них, а також 

витрати на їх виконання і терміни, зацікавлені сторони і передбачувані наслідки,  

надалі - «регіональні Угоди». 

 

5. Дані щодо Угоди збираються за допомогою захищеної паролем платформи,  
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надалі – «Моя Угода».  

доступ до якої можна отримати через загальнодоступні веб-сайти регіональних Угод1.  

6. Дані щодо Угоди можуть публікуватися на загальнодоступних веб-сайтах регіональних 

Угод, а також на порталі відкритих даних Європейського Союзу 

(https://data.europa.eu/euodp/en/home) або веб-сайті Європейської Комісії (наприклад, 

https://ec.europa.eu/jrc/en). 

7. Об'єднаний дослідницький центр Європейської Комісії обробляє дані з метою оцінки 

окремих планів дій (так званих планів дій зі сталого енергетичного (і кліматичного) 

розвитку (ПДСЕ(К)Р), знайомить із передовою практикою та проводить аналіз 

узагальнених результатів. 

8. У контексті регіональних Угод і Всесвітньої Угоди Європейська Комісія співпрацює з 

партнерськими установами, асоціаціями, консультантами і компаніями, що отримали 

повноваження від служб Європейської Комісії,  

надалі – «уповноважені партнери».  

Список уповноважених партнерів, а також опис сфери обміну даними та посилання на 

політику управління даними уповноважених партнерів містяться в Додатку II.  

9. За замовчуванням всі дані Угоди вважаються «відкритими даними». Це означає, що дані 

щодо Угоди повинні бути відкритими (опублікованими і доступними для вторинного 

використання як у комерційних, так і некомерційних цілях), своєчасними, повними, 

доступними і придатними для використання, порівнянними і сумісними. Вони мають 

сприяти вдосконаленню управління, залученню громадян, інклюзивному розвитку та 

інноваціям2. 

 

2. Джерело і якість даних щодо Угоди  

1. Джерелом даних щодо Угоди є:  

a) органи державної влади, розташовані на території Європейського Союзу, у розумінні 

Директиви 2003/98/ЄС про вторинне використання інформації державного сектора (далі 

- Директива 2003/98);  

б) органи державної влади, розташовані за межами Європейського Союзу, що приєдналися 

до регіональної Угоди в рамках офіційного процесу підписання3,  

в подальшому – «підписанти» і 

                                                           
1 Головна сторінка «Моя Угода»: http://mycovenant.eumayors.eu/site/landing.  

2 Див. Міжнародну хартію відкритих даних: https://opendatacharter.net/principles/.   

3 Наприклад, для «Угоди мерів - Європа» опис процесу підписання можна знайти тут: 

https://www.covenantofmayors.eu/join/join-as-a-signatory.html.  

https://data.europa.eu/euodp/en/home
https://data.europa.eu/euodp/en/home
https://data.europa.eu/euodp/en/home
https://ec.europa.eu/jrc/en
http://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://opendatacharter.net/principles/
https://www.covenantofmayors.eu/join/join-as-a-signatory.html
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в) субнаціональні органи державної влади або інші некомерційні організації, розташовані на 

території або за межами Європейського Союзу, які приєдналися до регіональних Угод як 

прихильники4, що надають конкретну допомогу підписантам і допомагають останнім 

передавати дані щодо Угоди до «Моєї Угоди»,  

в подальшому – «підписанти» і 

г) уповноважені партнери, за умови дотримання ними правил, що регулюють їхню діяльність.  

2. Дані щодо Угоди надаються Європейській Комісії через «Мою угоду», що дозволяє 

здійснювати пряму передачу даних Угоди Європейській Комісії або її уповноваженим 

партнерам.   

3. Дані щодо Угоди передаються Європейській Комісії та її уповноваженим партнерам на 

добровільній основі, відповідно до умов процесу підписання та «системи звітності»5. 

Підписанти і прихильники несуть відповідальність за законність обміну даними щодо 

Угоди з Європейською Комісією та її уповноваженими партнерами, тобто за дотримання:  

i. режиму доступу для країн-учасниць ЄС, встановленого відповідно до статті 4 

Директиви 2003/98, для тих випадків, коли джерело даних щодо Угоди 

знаходиться на території ЄС;  

ii. інших національних режимів доступу до даних для країн-підписантів і 

прихильників, що не входять до складу ЄС. 

 

4. Підписанти і прихильники забезпечують належну якість, точність і регулярне оновлення 

даних Угоди.  

5. Служби Європейської Комісії та їхні уповноважені партнери можуть з метою подальшого 

підвищення загальної якості вносити наступні зміни до даних щодо Угоди: 

i. видаляти помилки і невідповідності; 

ii. додавати нові деталі або функції6. 

 

 

3. Використання даних Угоди службами Європейської Комісії  

1. Після ретельної перевірки якості дані щодо Угоди можна публікувати і регулярно 

оновлювати як відкриті дані. Відповідно до статті 1.6 вони виконуватимуть роль 

довідкових даних для майбутніх публікацій і даних, що поширюються.  

2. Дані щодо Угоди можна поширювати серед громадськості шляхом їх опублікування (у 

друкованій та електронній формі). 

                                                           
4 Наприклад: так звані «координатори» і «прихильники» «Угоди мерів-Європа». 

5 Див. довідковий матеріал «Моєї Угоди» (тобто шаблон звітності за Угодою та відповідні керівні принципи 

звітності): https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html  

6 Наприклад: Номенклатура адміністративно-територіальних одиниць для цілей статистики (НАТОС), 

градусо-доба опалювального сезону (ГДОС) тощо.  

https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
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3. Дані щодо Угоди можна також передавати громадськості (через Інтернет або іншим 

способом), у тому числі через портали або схеми «відкритих даних», а також через існуючі 

бази даних або індекси, шляхом об'єднання з іншими даними. 

4. Відповідно до зазначених вище пунктів 1, 2 і 3 дані щодо Угоди, їх фрагменти, комбінації 

або різного роду ілюстрації надаються:  

i. громадськості на безкоштовній основі,  

ii. третім особам для комерційного або некомерційного використання.  

 

Одержувачі даних щодо Угоди повинні посилатися і відкрито вказувати «Мою Угоду» в 

якості джерела даних Угоди. 

 

4. Використання даних уповноваженими партнерами  

1. Уповноважених партнерів можуть призначати лише служби Європейської Комісії, що 

управляють регіональними Угодами. Обсяг відповідних дозволів, які видаються ними, 

може змінюватися відповідно до рішень служб Європейської Комісії.  

2. Уповноважені партнери зобов'язані дотримуватися укладених з Європейською Комісією 

угод, відповідних правил цієї політики управління даними, національних законів і законів 

ЄС7.  

3. Уповноважені партнери можуть виконувати одну або кілька з таких операцій з даними 

щодо Угоди:  

а) надання доступу своїм співробітникам, а також фізичним та юридичним особам, які 

працюють на них або від їхнього імені, для подальшого аналізу; 

б) установка, зберігання / архівування, завантаження; 

в) організація, компіляція, об'єднання, вилучення; 

г) копіювання, повне або часткове відтворення, необмежене тиражування; 

д) скорочення, узагальнення; 

е) додавання нових елементів, таких як метадані або пов'язані дані, легенда, зведення, 

графіки, субтитри тощо; 

ж) вилучення частини або фрагментація даних; 

з) переклад на інші мови; 

і) обробка і спеціальний підбір. 

 

4. Список уповноважених партнерів наведено у Додатку II. 

 

 

                                                           
7 Наприклад, «Загальні правила захисту даних-ЗПЗД» (див. пункт «Обробка персональних даних» цієї 

політики управління даними). 



   

 

5 

 

5. Конфіденційні дані щодо Угоди  

1. У порядку відступу від статті 3 підписанти і прихильники можуть звернутися до 

Європейської Комісії та її прихильників із проханням обмежити обробку даних щодо Угоди, 

керуючись, зокрема, національними правилами обміну публічними даними, тобто даними 

Угоди, що надходять з ЄС, які виходять за межі Директиви 2003/98, як зазначено в пункті 

1 статті 1, параграф 2, Директиви, або іншими національними правилами країн, що не 

входять до ЄС, надалі – «конфіденційні дані». 

2. Якщо підписанти або прихильники хочуть, щоб Європейська Комісія та її уповноважені 

партнери розглядали деякі дані щодо Угоди як конфіденційні дані, вони повинні 

повідомити про таке бажання Європейській Комісії або її уповноваженому партнеру 

безпосередньо через відповідну платформу (Моя Угода) або по електронній пошті: data-

policy@eumayors.eu.  

3. Конфіденційні дані забороняється поширювати або передавати третім особам. 

4. Конфіденційні дані використовуються тільки для узагальненого аналізу таким чином, щоб 

опубліковані результати узагальненого аналізу не дозволяли простежити походження 

конфіденційних даних і встановити їхнє джерело – конкретний орган або організацію. 

5. В майбутньому процедура віднесення даних щодо Угоди до розряду конфіденційних може 

змінитися. У цьому випадку нові правила, встановлені по відношенню до конфіденційних 

даних, будуть застосовуватися тільки до нових, а не раніше наданих конфіденційних 

даних. Підписанти повинні будуть посилатися на веб-сайт ініціативи «Угода мерів» та його 

оновлену інформацію.   

6. Ця політика управління даними не обмежує чинні правила доступу до публічних 

документів, доступу до екологічної інформації (включаючи Директиву INSPIRE – 

Директиву щодо створення інфраструктури просторової інформації ЄС) або інших 

аналогічних законодавчих актів. 

7. Підписанти, координатори або прихильники, які просили віднести деякі з наданих ними 

даних Угоди до розряду конфіденційних, завжди можуть проконсультуватися з 

Європейською Комісією або її уповноваженими партнерами з питань стану та обсягу 

конфіденційних даних по електронній пошті: data-policy@eumayors.eu.   

 

6. Обробка персональних даних  

1. Дані щодо Угоди можуть містити фрагменти інформації, такі як П.І.Б., адреси електронної 

пошти та номери телефонів фізичних осіб, які є персональними даними у розумінні 

загальних правил захисту даних (ЗПЗД),  

надалі – «персональні дані». 

2. Персональні дані використовуються тільки для цілей ефективного управління 

регіональними Угодами і підтримки контактів з підписантами і прихильниками.  

3. Європейська Комісія та її уповноважені партнери не повинні розкривати персональні дані 

третім особам без згоди суб'єктів даних.  

mailto:data-policy@eumayors.eu
mailto:data-policy@eumayors.eu
mailto:data-policy@eumayors.eu
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4. Підписанти і прихильники несуть відповідальність за законний обмін персональними 

даними з Європейською Комісією. Європейська Комісія несе відповідальність за обробку 

персональних даних відповідно до Регламенту 2018/1725 від 23 жовтня 2018 року про 

захист фізичних осіб у разі обробки персональних даних організаціями, органами, 

службами та агенціями ЄС і свободу обігу таких даних8.  

5. Уповноважені партнери несуть відповідальність за обробку персональних даних 

відповідно до загальних правил захисту даних (ЗПЗД)9. 

 

7. Інтелектуальна власність і право власності на дані  

1. Якщо дані щодо Угоди є об'єктом права інтелектуальної власності, що підлягає захисту, 

підписант або прихильник надає Європейській Комісії безоплатну невиключну міжнародну 

ліцензію на виконання всіх дій, дозволених Європейською Комісією або уповноваженими 

партнерами, що діють від її імені, у межах цієї політики управління даними, на весь строк 

дії положень про захист інтелектуальної власності, що застосовуються до даних щодо 

Угоди. 

2. Право власності на дані щодо Угоди, за наявності такого, залишається за підписантами, 

прихильниками або іншими власниками даних і не передається Європейській Комісії або 

її уповноваженим партнерам.  

 

8. Набуття чинності, застосування та припинення дії 

1. Ця політика управління даними замінює попередню політику щодо забезпечення 

конфіденційності даних ініціативи «Угода мерів» і застосовується по відношенню до даних 

щодо Угоди, наданих підписантом або прихильником, з моменту їх надання через «Моя 

Угода», а також ретроактивно до даних щодо Угоди, раніше наданих підписантами і 

прихильниками через «Моя Угода»10.  

2. Ця політика управління даними вважається прийнятою підписантом або прихильником 

після закінчення 1 місяця з моменту її фактичного отримання у тому випадку, якщо 

підписант або прихильник не вирішить відмовитися від політики управління даними. 

Моментом прийняття вважається одержання електронного повідомлення з Секретаріату 

ініціативи «Угода мерів-Європа» на адресу електронної пошти контактної особи 

підписанта або прихильника. Якщо адреса електронної пошти недоступна, то моментом 

прийняття вважається момент відправлення Секретаріатом електронного повідомлення 

                                                           
8 Регламент (ЄС) 2018/1725 Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2018 року про захист фізичних 
осіб у разі обробки персональних даних організаціями, органами, службами та агенціями ЄС і свободу обігу 
таких даних, а також про скасування Регламенту (ЄC) № 45/2001 і Рішення № 1247/2002/ЄC (текст ЄЕЗ), 
офіційний журнал Європейського Союзу L 295, 21.11.2018 року, стор. 39-98.  

9 Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту і Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних 
осіб у разі обробки персональних даних і про свободу обігу таких даних, а також про скасування Директиви 
95/46/ЄС (загальні правила захисту даних) (текст ЄЕЗ). Офіційний журнал Європейського Союзу L 119, 
4.5.2016 року, стор. 1-88. 

10 https://www.covenantofmayors.eu/legal.html 

https://www.covenantofmayors.eu/legal.html
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на адресу електронної пошти сервісу автоматичного або особистого підтвердження, 

отриману від підписанта або прихильника.  

У разі прийняття підписантом або прихильником рішення про відмову від політики 

управління даними Європейська Комісія та підписант або прихильник докладуть 

максимум зусиль для роз'яснення питань, порушених підписантом або прихильником, і 

пошуку рішення, що дозволяє підписанту залишитися учасником відповідної регіональної 

Угоди. Цей процес не повинен тривати більше 3 місяців.   

3. Персональні дані, надані Європейській Комісії або її уповноваженим партнерам після 

приєднання до відповідної регіональної Угоди, продовжуватимуть розглядатися як такі. 

4. Припинення підписантом або прихильником свого статусу у відповідній регіональній Угоді 

тягне за собою припинення дії по відношенню до них політики управління даними. У разі 

припинення членства підписант або прихильник можуть звернутися із проханням 

видалити свій профіль з відкритого веб-сайту відповідної регіональної Угоди. Дані щодо 

Угоди, надані підписантом або прихильником до припинення дії договору, залишаються 

предметом політики управління даними і можуть використовуватися Європейською 

Комісією та її уповноваженими партнерами у відповідності до політики управління даними 

без обмежень у часі, зокрема, якщо вони узагальнені або іншим чином об'єднані з даними 

Угоди від інших підписантів або прихильників, які не припинили своє членство.  

Залежно від обставин ліцензія на права інтелектуальної власності на дані щодо Угоди 

буде діяти до закінчення терміну дії передбаченого законом захисту даних щодо Угоди. 

5. В майбутньому ця політика управління даними може бути змінена. Підписант або 

прихильник будуть проінформовані про це за допомогою відповідних засобів, серед яких 

- електронна пошта та повідомлення на відповідних регіональних веб-сайтах Угоди. У разі 

заперечень проти такої зміни підписант або прихильник матимуть право відмовитися від 

участі. 

 

9. Правові підстави та обмеження відповідальності 

1. Підписанти і прихильники добровільно зобов'язуються дотримуватися регіональних Угод. 

Відносини між ними і Європейською Комісією повинні тлумачитися в світлі принципу 

щирого співробітництва, викладеного в пункті 1 статті 4.3 Договору про Європейський 

Союз. Союз і держави-члени виявляють взаємну повагу і сприяють один одному у 

виконанні завдань, що випливають з договорів. У контексті законодавства Європейського 

Союзу при здійсненні своєї власної політики і досягненні своїх цілей Європейський Союз 

залежить від дій національних державних адміністрацій, як це передбачено Договорами 

Європейського Союзу.  

2. Зацікавлені сторони – наприклад, академічні, наукові та дослідні спільноти можуть 

використовувати опубліковані дані щодо Угоди (за винятком персональних даних) у своїх 

власних цілях. Європейська Комісія, її уповноважені партнери, підписанти і прихильники 

не несуть відповідальності за якість і наслідки використання оприлюднених даних щодо 

Угоди.  
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ДОДАТКИ 

І Історія і структура Всесвітньої Угоди мерів щодо клімату та енергії 

Європейська Комісія приступила до виконання ініціативи «Угода мерів» у 2008 році з метою 

сприяння реалізації встановлених на період до 2020 року цілей ЄС в галузі енергетики і клімату 

шляхом дій, що реалізуються на місцевому рівні в ЄС. Цей рух швидко поширився і в 2015 році 

об'єднався з ініціативою «Мери адаптуються», ставши «Угодою мерів щодо клімату та енергії».  

Одночасно «Угода мерів» поширилась спочатку на східні і південні сусідні з ЄС країни, а потім на 

кілька регіонів Азії, Африки та Америки, причому за підтримки Європейської Комісії було створено 

низку регіональних Угод.  

Січень 2017 року ознаменувався офіційним запуском «Всесвітньої Угоди мерів щодо клімату та 

енергії», яка об'єднує дві основні ініціативи світу для міст: «Угоду мерів щодо клімату та енергії» 

та «Угоду мерів»11. На сьогодні Угода являє собою найбільшу в світі, очолювану містами ініціативу 

в галузі енергетики і клімату, яка діє за принципом «знизу вгору» та в якій беруть участь 

муніципалітети-підписанти з усіх континентів. 

«Всесвітня Угода мерів щодо клімату та енергії» структурована таким чином:  

- регіональні та національні Угоди, які діють як місцеві «підрозділи» Всесвітньої Угоди і 

спираються на досвід, накопичений в Європейському Союзі та за його межами. Кожною 

регіональною Угодою керує Секретаріат, що фінансується Європейською Комісією та 

забезпечує повсякденне обслуговування підписантів і прихильників у відповідному регіоні 

або країні12; 

- «Всесвітня Угода мерів щодо клімату та енергії», що об'єднує раніше згадані регіональні 

та національні угоди і підтримується Секретаріатом «Всесвітньої Угоди мерів» та її 

партнерами.  

 

ІІ «Уповноважені партнери» 

- Секретаріати регіональних Угод, що фінансуються ЄС, є основними органами, які 

надають широкий спектр послуг підписантам і прихильникам у регіоні. Секретаріати 

регіональних Угод збирають, зберігають, аналізують, візуалізують або публікують дані 

Угоди на регіональному рівні - відповідно до своїх зобов'язань щодо персональних і 

конфіденційних даних, як це визначено в цьому документі. Крім того, на Секретаріат 

«Угоди мерів - Європа» покладено завдання щодо розміщення та управління сервісом 

«Моя Угода», забезпечення постійного і стабільного відкритого доступу до даних щодо 

Угоди, а також безпеки всіх даних, що зберігаються на його конкретних серверах – від 

імені служб Європейської Комісії. 

                                                           
11 https://www.globalcovenantofmayors.org/  

12 Наприклад: «Угода мерів – Європа» відноситься до європейського «підрозділу» «Всесвітньої Угоди мерів»; 

вона об'єднує місцеві органи влади, які добровільно взяли на себе зобов'язання виконати і перевиконати 

цілі ЄС щодо клімату та енергії в Європі. Підтримується офісом «Угода мерів-Європа», що розташований у 

Брюсселі та фінансується Європейською Комісією. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/
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- Секретаріат «Всесвітньої Угоди мерів щодо клімату та енергії» забезпечує узгодженість, 

виявляє в рамках взаємодії синергію та сприяє обміну передовим досвідом між 

регіональними Угодами та іншими організаціями, які підтримують дії з боротьби зі змінами 

клімату, що вживаються на місцевому рівні. Він також підтримує зусилля Секретаріатів 

регіональних Угод. У цій допоміжній ролі і від імені служб Європейської Комісії 

Секретаріат Всесвітньої Угоди може доповнювати роботу Об'єднаного дослідницького 

центру Європейської Комісії та/або регіональних секретаріатів Угоди шляхом аналізу, 

узагальнення та / або публікації пакетів даних щодо Угоди – за винятком персональних 

даних, як це описано в статті 6 цієї політики управління даними, з метою підвищення 

наочності дій підписантів.  

 


