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Стажування для представників міст-підписантів Угоди мерів 

«Від міста до міста»  

 
Дата: 19-21 червня 2019 року 

Місце проведення: м. Славутич, Україна 

Учасники: 5 представників Підписантів Угоди мерів, що були відібрані в рамках конкурсу від 
міст: Козятин, Буча, Новогродівка, Олевськ, Покровськ.  

 

Програма стажування  
 

День 1 
 
09:00-09:30 Вітальне слово від міського голови Юрія Фомічева 

09:30-10:30  Представлення програми стажування, основні завдання та цілі  
Оксана Кисіль, національний експерт Угоди мерів в Україні 

10:30-11:30 Загальна презентація міста та  його енергетичної політики:  
- Інформаційна презентація про місто (населення, бюджет, 

економічний профіль, адміністративна структура). 
- Енергетична політика міста (розвиток ЦТС з використанням ВДЕ,   

планування внутрішніх та зовнішніх інвестицій, комунікаційна 
політика та заходи з популяризації енергетичної політики серед 
громади міста,  яка роль та влив Угоди мерів). 

- Дорожня карта по створенню та впровадженню енергетичної 
політики (як поєднати політичне бачення міського голови з командою 
на муніципальному рівні). 

- Основні складнощі та можливості. Практичні поради містам. 
Юрій Фомічев, міський голова м. Славутич 

  Питання-відповіді. Дискусія. 

11:30-11:40   Перерва на каву 

11:40-13:30   Планування, впровадження та моніторинг Плану дій сталого енергетичного 
розвитку  (ПДСЕР): 

- ПДСЕР м. Славутич: цифри та факти. 
- Загальні цілі та завдання, об’єм інвестицій. Заходи та основні 

зацікавлені сторони, часові рамки та графік впровадження ПДСЕР ітд. 
- Збір даних. 
- Які сектори є ключовими для ПДСЕР та чому? 
- Практичний досвід розробки ПДСЕР: як організувати процес та залучити 

всі  зацікавлені сторони? 
- Моніторингова звітність в рамках ПДСЕР. 
- Основні складнощі та можливості. Практичні поради містам. 
- Робота з документами. 
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Питання-відповіді. Дискусія. 
Віктор Шевченко, заступник міського голови  

13:30-14:30 Обід 

14:30-16:30 Систем а енергетичного менеджменту  на рівні муніципалітету: 
- Підтримка енергоменджменту з точки зору законодавства та 

внутрішніх нормативних документів. 
- Створення системи енергоменеджменту та її затвердження.  
- Адміністративна структура системи енергетичного менеджменту. 
- Система енергомоніторингу муніципального сектору: як часто 

необхідно проводити? Які дані необхідно збирати? Як проводити 
аналіз даних і з якою періодичністю? Доступні технічні рішення. 

- Система енергомоніторингу на рівні сектору житлових будинків. 
- Робота з документами. 
- Основні складнощі та можливості. Практичні поради містам. 

Галина Журавська,  енергоменеджер міста Славутич 

16:30-17:15 Підведення підсумків першого робочого дня. 

Оксана Кисіль, національний експерт Угоди мерів в Україні 

 18:00-19:00 Вечеря 

День 2 

9:00-11:00 Візити/Зустрічі зі структурними підрозділами муніципалітету, що залученні 
до впровадження ПДСЕР:   

- Фінансовий департамент. 
- Департамент інфраструктури та ЖКГ. 
- Департамент економічного та соціального розвитку. 
- Департамент освіти. 
- Інші структурні підрозділи за рекомендацією міста. 
 

Кожна зустріч включатиме в себе загальну інформацію про структурний підрозділ щодо 
діяльності в області планування та впровадження проектів з енергоефективності та 
ВДЕ, щодо рівня залучення до структури енергетичного менеджменту та 
енергомоніторингу, в тому числі практичну дискусію та передачу практичного досвіду з 
зазначених питань .    

Галина Журавська,  енергоменеджер міста Славутич 
11:00-11:10 Перерва на каву 
11:10-13:00 Візити/Зустрічі з комунальними та приватними підприємствами міста 

Славутич, що залученні до впровадження ПДСЕР:  
- КП “Агентство регіонального розвитку”. 
- КП  “Центр надання комунальних послуг та послуг з ЖКГ”. 
- КП  “Славутич-водоканал”. 
- КП  “Славутич - тепломережі”. 
- Приватна генеруюча компанія, що постачає теплову енергію з 

біомаси. 
Кожна зустріч включатиме в себе загальну інформацію про підприємства  щодо 
діяльності в області планування та впровадження проектів з енергоефективності та 
ВДЕ, щодо рівня залучення до структури енергетичного менеджменту та 
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енергомоніторингу, в тому числі практичну дискусію та передачу практичного досвіду з 
зазначених питань.    

Галина Журавська,  енергоменеджер міста Славутич 
13:00-14:00 Обід 

14:00-17:00 Управління проектами та візит на об’єкти, де було реалізовано ЕЕ заходи 
- Школа #2 (вул. Курчатова, 17) (реалізовано в рамках програми ЄС 

«Угода мерів – демонстраційні проекти»). 
- Дитячий садочок #1 (вул. Невська, 6) (реалізовано в рамках програми 

ЄС «Угода мерів – демонстраційні проекти»). 
- Котельня на біомасі, компанія «УкрТепло». 

Лариса Нікітенко , проект-менеджер в рамках реалізації програми ЄС 
«Угода мерів – демонстраційні проекти» та Галина Журавська,  
енергоменеджер міста Славутич 
Питання-відповіді. 

17:00-17:30 Підведення підсумків першого робочого дня. 

Оксана Кисіль, національний експерт Угоди мерів в Україні 

18:00-19:00 Вечеря. 

День  3 

09:00-10:30 Енергетичний-перформанс контракт (ЕСКО контракт)  як інструмент  для 
залучення інвестицій в проекти з енергоефективності : досвід м. Славутич 

- Як відбиралися будівлі; 
- Тендерна документація та процедури  ЕСКО контрактів ;  
- Отримані та очікувані результати; 
- Основні складнощі та можливості. Практичні поради містам. 

Михайло Шинкаренко, заступник міського голови та Галина Журавська,  
енергоменеджер міста Славутич 

10:15-10:30     Перерва на каву 

10:30-12:00 Загальна дискусія та обмін досвідом   

- Загальне обговорення програми стажування; 
- Отримання коментарів та відгуків від учасників стажування щодо 
його ефективності;  
- Загальне обговорення та дискусія щодо практичного використання 
отриманих навичок в майбутньому. 

Оксана Кисіль, національний експерт Угоди мерів в Україні 

12:00-13:00 Обід 

 


