
 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «__ »________2021  року №                                         _________________                  
         Баштанка                                                       
 

 

Про затвердження звіту з моніторингу вико-
нання заходів Плану дій сталого енергетич-
ного розвитку та клімату Баштанської 
об’єднаної територіальної громади до 2030 
року за 2019-2020 роки 
 

Відповідно до статті 143 Конституції України,  статті 26 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення міської ради 
від 22 грудня 2017 року №19 «Про приєднання до Європейської ініціативи 
«Угода мерів» (19 сесія 7 скликання), з метою виконання зобов’язань, перед-
бачених Планом дій сталого енергетичного розвитку та клімату Баштанської 
об’єднаної територіальної громади до 2030 року (далі - ПДСЕРК), затвердже-
ного рішенням Баштанської міської ради від 21 грудня 2018 року (31 сесія 7 

скликання), міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити моніторинговий звіт щодо виконання заходів Плану дій зі стало-
го енергетичного розвитку та клімату Баштанської об’єднаної територіаль-
ної громади до 2030 року за 2019-2020 роки, що додається (додатки 1, 2) 

2. Відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій забез-
печити подання моніторингового звіту про виконання заходів Плану дій 
сталого енергетичного розвитку та клімату Баштанської об’єднаної терито-
ріальної громади до 2030 року за 2019-2020 роки на розгляд до Європейсь-
кої комісії. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Васильєва О.С. 

 

 

 

Міський голова                                                            Олександр БЕРЕГОВИЙ 



 

 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

_______________року № _____ 

 

Звіт з моніторингу виконання заходів Плану дій сталого енергетич-
ного розвитку та клімату Баштанської об’єднаної територіальної громади 

до 2030 року за 2019-2020 роки 

 

У 2017 році Баштанська міська рада приєдналась Європейської ініціативи 
«Угода мерів» і прийняла на себе зобов'язання до 2030 року знизити спожи-
вання різних видів енергії на 30%. 

Рішенням Баштанської міської ради від 21 грудня 2018 № 9  затверджено 
«План дій сталого енергетичного розвитку Баштанської об’єднаної територіа-
льної громади до 2030 року» (далі - ПДСЕРК) із впровадження заходів, які до-
зволять скоротити споживання енергоресурсів і, як наслідок, зменшити вики-
ди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище. Відповідно до 
взятих зобов’язань у рамках співпраці з Європейською ініціативою «Угода 
мерів» Баштанська міська рада повинна кожні два роки проводити моніторинг 
виконання передбачених ПДСЕРК заходів. 

ПДСЕРК отримав позитивну оцінку від Об'єднаного дослідницького Цен-
тру Європейської Комісії – JRC та було надано рекомендації щодо приведення 
окремих розділів ПДСЕРК у відповідність з новими вимогами Єврокомісії 
щодо розробки базового кадастру викидів (БКВ) та розробки плану заходів. На 
виконання рекомендацій JRC було внесені зміни у онлайн-шаблон профілю 
Баштанської об’єднаної територіальної громади. 

Звіт розроблено відповідно до моніторингових форм, визначених офісом 
«Угоди мерів» та об’єднаним дослідним центром Європейської Комісії – JRC.  

За звітний період на впровадження заходів з енергоефективності у сферах 
муніципальних та житлових будівель, третинного сектору (малого бізнесу), 
транспорту, вуличного освітлення витрачено 759 453,69 тис. грн. коштів міс-
цевого та державного бюджету, коштів комунальних та приватних підпри-
ємств та коштів мешканців.  

Зменшення викидів СО2 за результатами впровадження заходів становить 
– 18 204,73 тон, що дорівнює – 106,79% від обсягу скорочення викидів 
СО2, запланованого до 2030 року. Економія енергоресурсів становить – 4 

740,65  МВт, що дорівнює – 9,19% від загального обсягу економії енергії, за-
планованого до 2030 року. Таких результатів по зменшенню викидів СО2 в ос-
новному досягнуто завдяки встановленню сонячної електростанції потужніс-
тю 14 МВт в с. Явкине. 

Таким чином, в результаті виконання заходів, які були передбачені Пла-
ном дій сталого енергетичного розвитку Баштанської об’єднаної територіаль-
ної громади до 2030 року станом на 26.03.2021 року скорочення викидів CO2 

складає - 34,41% від рівня викидів у базовому 2014 році, що менше від запла-
нованого зниження викидів СО2

 передбаченого Планом дій сталого енергетич-



ного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади до 2030 року 
(за планом скорочення викидів СО2 складає 32,22%). 
 

 

 

 

Заступник голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                 Олександр ВАСИЛЬЄВ 


