
УКРАЇНА    

Рожнятівська селищна рада                                                                                               

Івано-Франківської області                                                                                     

(п’ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада 2021 року          смт.Рожнятів 

№ 453 - 15/2021      

                                           

Про приєднання до Європейської  

ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії» 

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про 

енергоефективність» та з метою забезпечення реалізації політики у сфері 

екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на території Рожнятівської 

територіальної громади, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

        1. Приєднатися до Європейської  ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та 

Енергії» та взяти на себе зобов’язання скоротити на своїй території викиди СО2 

(та, за можливості, інших парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року 

за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання 

відновлюваних джерел енергії.    

        2. Уповноважити селищного голову Рибчака Василя Ярославовича від 

імені Рожнятівської територіальної громади підписати «Угоду мерів щодо 

Клімату та Енергії» згідно з формуляром приєднання, що додається. 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Сологуб В.В. 

 

 

 Селищний голова                                                                        Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 

 



Затверджено                       

рішенням сесії селищної ради 

від 25.11.2021 р. № 453-15/2021 
 

ФОРМУЛЯР ПРИЄДНАННЯ ДО УГОДИ МЕРІВ 

 

Я, Рибчак Василь Ярославович селищний голова Рожнятівської територіальної 

громади, уповноважений рішенням сесії   від_____________№____________ 

Рожнятівської селищної ради підписати Угоду Мерів щодо Клімату та Енергії, 

повністю усвідомлюючи зобов’язання, що викладені в Офіційному документі Угоди 

та підсумовані нижче: 

Відповідно, Рожнятівська селищна рада зобов’язується:  

 Скоротити викиди CO2 (та, можливо, інші парникові гази) на своїй території, 

принаймні, на 30% до 2030 року, шляхом підвищення енергоефективності та росту 

використання відновлювальних джерел енергії. 

 Підвищити стійкість до змін клімату шляхом адаптації. 

З метою виконання відповідних зобов’язань, Рожнятівська селищна рада, 

зобов’язується застосувати наступний покроковий підхід: 

 Підготувати Базовий кадастр викидів і провести Оцінку ризиків і вразливості до 

змін клімату; 

 Подати План дій 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; 

 Подати 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, Рожнятівська селищна рада 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. 

 

Рожнятівська селищна рада 

Україна, 77600, смт. Рожнятів, вул. Шкільна, 1 

Контактна особа Сологуб Віра 

e-mail: virasolll@gmail.com, тел.  

 

«__»______________          ______________ Василь РИБЧАК 

 

http://www.conventiondesmaires.eu/IMG/pdf/Commitment__EN_201015_FINAL.pdf
mailto:virasolll@gmail.com
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