
 

 
 

УКРАЇНА 
ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 
від 27.09.2017 № 7/31-15 
м. Дружківка 
 
  
Про приєднання до Європейської 
ініціативи «Угода мерів» 
 
 

Розглянувши подання міського голови, відповідно до ст. 25  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталого розвитку 
територіальної громади м. Дружківка, міська рада 
 
 
           ВИРІШИЛА: 
 

 
1. Схвалити європейську ініціативу  «Угода мерів». 
2. Приєднатися до європейської ініціативи «Угода мерів» та взяти на 

себе зобов’язання скоротити на території міста  викиди СО2 (та, за можливості, 
інших парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок заходів з 
підвищення енергоефективності та росту використання відновлювальних джерел 
енергії,  а також підвищувати стійкість за рахунок адаптації до наслідків зміни 
клімату. 

3. Уповноважити Дружківського міського голову Гнатенка Валерія 
Сергійовича від імені територіальної громади оформити та підписати форму 
приєднання до Угоди мерів згідно з Додатком до даного рішення. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 
29.07.2015 № 6/58-17 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів». 

5. Координацію роботи  щодо виконання даного рішення покласти на 
заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Полякова О.О. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва 
(Руденко). 
 
 
 
 Міський голова                                                                                В.С. Гнатенко                                                                                                                                                                                                                 
 
 



Додаток 
                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                   рішення міської ради 
                                                                                                                  27.09.2017  № 7/31-15 
 

ФОРМА ПРИЄДНАННЯ 
  

Я, Гнатенко Валерій Сергійович, міський голова, інформую Вас про те, що 
Дружківська міська рада вирішила на своєму засіданні ____________ уповноважити мене, 
міського голову міста Дружківка, підписати Угоду мерів, повністю усвідомлюючи всі 
зобов’язання зокрема: 

 
• скоротити викиди СО2 (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; 
 

З метою виконання відповідних зобов’язань, Дружківська міська рада, 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 Дружківської міської ради в даній ініціативі буде призупинено на 
підставі заздалегідь надісланого письмового повідомлення від команди Проекту ЄС 
«Угода мерів – Схід» у разі, якщо План дій сталого енергетичного розвитку та клімату і 
звітність щодо його виконання не буде подано протягом встановлених часових рамок. 
 
84200 Донецька область м. Дружківка вул. Соборна,16 
 
Контактна особа Поляков О.О., e-mail: drz.v@dn.gov.ua  

    
 

«____» ______________ 2017р. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                              І.О.Бучук 
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