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Що таке Угода Мерів?

Це масштабна ініціатива Європейських міст, котра

залучає місцеві та регіональні органи влади до

управління процесами сталого енергетичного

розвитку та захисту клімату. На сьогоднішній день вже

7 195 міст-підписантів, в яких проживає понад 223

мільйона мешканців.



Що дає місту Угода Мерів?

 здорове оточуюче середовище 

 зниження витрат на енергоресурси

 якісні  енергетичні послуги 

 збільшення притоку інвестицій

 збільшення кількості робочих місць

= більш привабливі умови 

для проживання та праці в місті



Відповідно до Концепції 

впроваджено:

• електронну базу даних про бюджетні об'єкти
енергоспоживання

• інструмент для оперативного збору та аналізу даних про
споживання енергії на кожному конкретному об'єкті –
програмний продукт “Енергоплан”

систему контролю та звітності у питаннях

ефективності використання енергії

• План дій сталого енергетичного розвитку міста



Структура системи енергетичного

менеджменту м. Кропивницького

1 міський голова

1 заступник міського голови

2 відповідальні особи з питань                                        

енергозбереження та енергоефективності

4 енергоменеджери (відповідальні особи) 

профільних управлінь 

122 відповідальних за енергомоніторинг 

в бюджетних закладах



З 2006 
року

10
років 
успіху

13
міст

2000 
будівель

650
лічильників

Використання ПП “Енергоплан” по Україні 



Структура бюджетних установ в 

ПП “Енергоплан”

№  

з/п

Підрозділ Установ Будівель 

(приміщень)

1 Управління освіти 78 80

2 Управління охорони 

здоров’я

13 24

3 Відділ культури і туризму 28 28

4 Відділ фізичної культури 

та спорту

3 7

Всього у базі даних міста 122 139







Види звітів



Аналіз розподілу споживання енергоресурсів



Споживання у будівлях за типом ресурсу 



Споживання у будівлях за типом ресурсу 



Порівняння споживання енергоресурсів за 

періодами



Порівняння споживання енергоресурсів за 

періодами



Контроль за дотриманням лімітів



Контроль за дотриманням лімітів











Впровадження енергоефективних

заходів

Утеплення будівель

Заміна вікон та 
дверей на 

енергозберігаючі

Капітальні 
ремонти систем 

опалення та 
водопостачання

Заміна 
освітлювальних 

приладів на 
енергозберігаючі

Встановлення  
приладів обліку 
енергоресурсів



Співпраця з міжнародними та 

вітчизняними організаціями

Модернізація системи зовнішнього освітлення
м. Кропивницький та здійснення енергозберігаючих
заходів у КЗ “НВО - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з
гімназійними класами”

Розробка комплексного енергетичного паспорту міста

Модернізація громадського транспорту

Енергоефективність громадських будівель

Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку міста

Вдосконалення системи енергетичного менеджменту
міста



Для впровадження енергетичного 

менеджменту необхідно:
• Формування цілісної (територіальної) міської політики в

напрямку організації управління використанням паливно –
енергетичних ресурсів

• Створення спеціалізованої ланки у сфері енергоефективності,
енергозбереження та енергоменеджменту в системі управління
(територією) містом

• Забезпечення всіх бюджетних закладів приладами обліку 
енергоресурсів, в першу чергу теплолічильниками

Створення електронної бази даних про бюджетні об'єкти

енергоспоживання

• Впровадження інструменту для оперативного збору та аналізу
даних про споживання енергії на кожному конкретному об'єкті

• За результатами використання ПП проведення енергоаудитів та
формування територіальних Програм енергоефективності та
енергозбереження



Дякую за увагу!

Управління економіки Кіровоградської міської ради

ekonomika@krmr.gov.ua

+38(0522) 24 06 24


