Умови членства для ОМС в Коаліції «Енергетичний перехід»
Коаліція «Енергетичний перехід» (далі – Сторона 1) та міський/селищний голова
(далі – Сторона 2), беруть на себе зобов’язання об’єднати зусилля для здійснення
цілей по переходу на забезпечення енергетичних потреб міста/ОТГ з відновлюваних
джерел, досягненню енергонезалежності та енергобезпеки за рахунок відновлюваної
енергії, адаптації міста/ОТГ до зміни клімату.
Зважаючи на важливість співпраці органів місцевого самоврядування з громадянським
суспільством в процесі здобуття енергонезалежності України умови членства
передбачають наступне:
Пункт 1. Форма співпраці
1.1. Співпраця для виконання вищеперелічених цілей здійснюється у таких формах:
● виконання спільних проєктів;
● спільні семінари, круглі столи, конференції, тренінги, форуми, онлайн-заходи
тощо;
● обмін експертами, інформацією та даними, а також корисною практикою
і досвідом;
● спільна адвокаційна кампанія для сприяння переходу міста/ОТГ до використання
відновлюваних джерел енергії та ощадливого енергоспоживання.
1.2. Інші форми співробітництва визначаються, у разі необхідності, за взаємною згодою
Сторін.
Пункт 2. Зобов’язання сторін
2.1. Сторона 1 зобов’язується:
● підвищувати обізнаність Сторони 2 стосовно аспектів переходу міста/ОТГ
на забезпечення енергетичних потреб з відновлюваних джерел;
● доносити до уряду питання розвитку та підтримки ВДЕ на місцях, зокрема,
у вашому місті/ОТГ;
● сприяти створенню нової позитивної ідентичності міста/ОТГ на міжнародній
та всеукраїнській арені через інформаційні кампанії, роботу з українськими
та іноземними ЗМІ, публікації, відео ролики тощо;
● сприяти розробці та впровадженню Плану дій зі сталого енергетичного розвитку
та клімату, що веде до зниження викидів парникових газів та сприяє переходу
міста/ОТГ до використання відновлюваної енергії;
● підвищувати свідомість громади міста/ОТГ стосовно питання розвитку
відновлюваних джерел енергії, важливості енергобезпеки, енергоефективності
та енергозбереження, кліматичної адаптації та співпраці з органами місцевого
самоврядування у цих питаннях;

● підтримувати експертно та іншими ресурсами коаліції, за потреби залучати
міжнародних експертів.
2.2. Сторона 2 зобов’язується:
● планувати, фінансувати та реалізовувати активні та видимі кроки задля реалізації
вищевказаних цілей, забезпечення розробки кліматичної стратегії та відповідних
міських цільових програм тощо;
● призначити відповідального представника від міської/селищної ради для
систематичної комунікації із коаліцією;
● організувати не менше 1-го публічного заходу в рік для широкого залучення
громадськості до вищеперерахованих процесів;
● повідомляти Сторону 1 про запрошення третіх сторін для участі у спільній
діяльності.
Пункт 3. Обмін інформацією
3.1. Сторони погоджуються обмінюватися одна з одною інформацією, необхідною для
виконання їхніх зобов'язань, прописаних у Пункті 2 цього документу. Після написання
заяви на вступ у члени коаліції «Енергетичний перехід» Сторона 2 у будь-який зручний
для неї спосіб призначає відповідальних за обмін інформацією із представниками
коаліції та вирішення організаційних питань.
3.2. Для досягнення вищевказаних цілей кожна зі Сторін може приймати персонал іншої
Сторони для допомоги у проведенні навчальних заходів, участі в публічних заходах,
робочих візитах тощо.
Пункт 4. Поширення інформації
4.1. Сторони координують оприлюднення публічної інформації, пов'язаної зі
співробітництвом, здійснюваним в рамках співпраці та зазначають в ній роль і внесок,
зроблений кожною зі Сторін.
Пункт 5. Припинення членства
5.1. Сторона 2 повідомляє про своє бажання припинити членство в коаліції
«Енергетичний перехід» шляхом надсилання письмового повідомлення.

