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Затверджено Ухвалою Львівської міської ради
№ 663 від 14.07.2011 року.
Спрямована на виконання зобов’язань Угоди мерів (масштабної
ініціативи Європейської комісії щодо усталеного розвитку міст).

Структура побудови:
Вступ
Розділ 1. Система енергетичного менеджменту міста
Розділ 2. Загальна характеристика міста та стан енергетичної сфери
Розділ 3. Фінансова складова програми
Розділ 4. Енергетичний прогноз до 2020 року
Розділ 5. Цілі стратегії та розрахунок потенціалу енергоефективності
Розділ 6. Екологічний кадастр
Розділ 7. Комплекс пропонованих заходів з енергозбереження до 2020 року
Висновки

Склад учасників робочої групи


Олександр Кобзарев (Інститут міста);



Іванна Гаврилко (Відділ енергоменеджменту управління економіки
ЛМР);



Галина Когут (Відділ супроводу ОСББ, ресурсний центр для розвитку
ОСББ);



Володимир Бригілевич (Центр досліджень місцевого
самоврядування);



Мирослав Саницький (НУ "Львівська політехніка");



Олег Кахновець (Львівський регіональний центр з інвестицій та
розвитку);



Марта Пастух (GIZ);



Любомир Лиско (Львівська асоціація власників житла та управителів
ЖН);



Мар'яна Приступа (Асоціація "Енергоефективні міста України");



Андрій Дзюба (Центр досліджень місцевого самоврядування).

Формалізації стратегії
як нормативного документа








Варіантів розробки стратегії:
як доповнення до існуючої Програми
сталого енергетичного розвитку;
як новий розділ до існуючої Програми
сталого енергетичного розвитку;
як новий нормативно-правовий документ.
Було підтримано пропозицію розробити
доповнення до програми.

Доповнення до Програми
сталого енергетичного розвитку


Пункти у межах яких будуть розроблені відповідні
доповнення (попередній перелік):



3. Фінансова складова програми



5.1. Часовий горизонт та пріоритети



5.2.2. Потенціал заощадження енергоресурсів населенням



5.2.3. Житлово-комунальне господарство



5.4. Впровадження нетрадиційних джерел енергії



6.3. Поліпшення екологічного стану міста



7.2. Заходи у житлових будівлях



7.3. Заходи у новозбудованих будівлях



7.5. Заходи у секторі ЖКГ



7.6. Система заходів орієнтованих на зміну свідомості населення



7.7. Робота з поведінкою людей

Організація ефективної роботи




Поміж учасників робочої групи відбувається
призначення відповідальних за виконання
завдань визначених робочою групою.
Вже встановлені відповідальні за проведення
аналізу і висунення пропозицій щодо:



роботи із поведінкою та свідомістю людей;



впровадження відновлювальних джерел енергії;



розвитку та підтримки діяльності ОСББ;



оновлення і термомодернізації старої частини міста;



підвищення енергоефективності у сфері житлової нерухомості.

Забезпечення сталого розвитку міста


Один з базових принципів регіональної політики країн ЄС.



Вдосконалення та формування нової системи управління
житловим фондом;



Проведення роботи щодо демонополізації, розвитку
конкурентного середовища в сфері житловокомунального
господарства;



Проведення заходів щодо пріоритетності інноваційного
розвитку та науковотехнічного прогресу у сфері житлово
комунального господарства, виведення з експлуатації
аварійних житлових будинків та відновлення аварійних
комунальних об’єктів;



Популяризація та впровадження енергозберігаючих
заходів із метою економії енергетичних ресурсів.

Механізми комунікації і
обміну матеріалами


Для налагодження ефективної комунікації і
обміну напрацюваннями та матеріалами
було прийнято рішення використати сучасні
засоби передачі та збереження даних – за
допомогою хмарних сервісів.

Дякую за увагу!

Центр досліджень місцевого самоврядування
тел./факс: + 38 0322 35 68 48
centredms@gmail.com
www.cdms.org.ua

