
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
22 грудня 2017 р. № 19 XIX сесія сьомого

Баштанка скликання

Про приєднання до 
Європейської ініціа
тиви «Угода мерів»

З метою підтримання Європейських ініціатив сталого енергетичного 
розвитку територіальних громад, керуючись статтями 25, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Баштанська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Схвалити Європейську ініціативу «Угода мерів».

2. Приєднатися до Європейської ініціативи «Угода мерів» та взяти на 
себе зобов’язання скоротити на своїй території викиди С02 (та, за можливості, 
інших парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок заходів 
з підвищення відновлювальних джерел енергії, а також підвищувати стійкість 
за рахунок адаптації до наслідків зміни клімату.

0  %

3. Уповноважити Баштанського міського голову Рубського Івана 
Васильовича від імені Баштанської об’єднаної територіальної громади 
підписати «Угоду мерів» за формою згідно з додатком.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 
29.01.2016 № 1 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів».

І.В.Рубський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради

22 грудня 2017р. №  19
XIX сесія сьомого скликання

ФОРМА ПРИЄДНАННЯ

Я, Рубський Іван Васильович, міський голова, інформую Вас про те, 
що Баштанська міська рада вирішила на своєму засіданні 22 грудня 
2017р. № 19 XIX сесія сьомого скликання, уповноважити мене, міського 
голову міста Баштанка, підписати Угоду мерів, повністю усвідомлюючи 
всі зобов’язання зокрема:

• скоротити викиди С02 (та, можливо, інші парникові гази) на 
відповідних наших територіях щонайменше на 30% до 2030 року, шляхом 
підвищення енергоефективності та росту використання відновлювальних 
джерел енергії;

• підвищити стійкість змін клімату шляхом адаптації; 3 метою 
виконання відповідних зоб гт’яяянь, Бяттттянсккя містися рядя, 
зобов’язується застосувати наступний покроковий підхід:

• підготувати базовий кадастр викидів і провести оцінку ризиків і
вразливості до змін клімату;

• подати План дій для сталого енергетичного розвитку та клімату 
(ПДСЕРК) впродовж двох років від вищевказаної дати прийняття рішення 
міською радою, інтегрувати ідеї щодо запобігання змін клімату та 
адаптації у відповідні політики, стратегії та плани;

• подавати звіт про реалізацію щонайменше кожні два роки після 
затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату з 
метою його оцінки, моніторингу та перевірки;

• обмінюватись нашим баченням, досягнутими результатами, 
напрацюваннями та досвідом з іншими місцевими та регіональними 
органами влади в рамках ЄС та поза його межами, шляхом 
безпосередньої співпраці та рівноправної взаємодії;

Я визнаю, що участь Баштанської міської ради в даній ініціативі 
буде призупинено на підставі заздалегідь надісланого письмового 
повідомлення від команди Проекту ЄС «Угода мерів» у разі, якщо План 
дій сталого енергетичного розвитку та клімату і звітність щодо його 
виконання не буде подано протягом встановлених часових рамок.
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