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Дорадчий комітет з питань сталого 
енергетичного розвитку та залучення інвестицій 

м. Запоріжжя 
 

Профільні робочі групи ДК (остання створена –  
з питань підготовки та впровадження проектів 

індивідуальних джерел теплопостачання  
за участю представників інвесторів) 

 

Громадський комітет при департаментах 
економічного розвитку та бюджетної і фінансової 

політики Запорізької міської ради  
 

Інформація на головній сторінці Офіційного 
порталу міської влади meria.zp.ua: 

- МЕП; 
- SEAP; 
- енергозберігаючі заходи для населення; 
- новини, оголошення, анонси тощо. 
 

Щорічні енергетичні форуми та спеціалізовані 
виставки «Енергія», «Енергозбереження», 

«Енергоефективне будівництво» 
у Виставковому центрі «Козак Палац» 

 

Організація інших тематичних заходів 



За результатами конкурсу у рамках Проекту 

USAID «Муніципальна енергетична реформа 

в Україні» серед журналістів на кращий 

аналітичний матеріал 1-е місце в номінації 

«Кращий телевізійний матеріал» посіла 

команада Програми «Актуально про 

комунальне» муніципального телеканалу 

«МТМ» 

Представники Проекту USAID  

«Муніципальна енергетична реформа в Україні»  

27 листопада 2014 року 

провели у м. Запоріжжя навчання для місцевих ЗМІ у рамках семінару 

«Ененергоефективність та альтернативна енергетика у ЗМІ» 
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З поточного року у м. Запоріжжі запроваджено проведення щорічного Конкурсу 

проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності серед студентської молоді. 

Роботи студентів ВНЗ II-IVрівнів 

акредитації  

м. Запоріжжя були розглянуті 

членами конкурсної комісії, до 

якої увійшли представники 

виконавчих органів міської ради 

та комунальних підприємств 

міста, вищих навчальних 

закладів ІІІ-IV рівня акредитації, 

громадських організацій тощо. 

В рамках конкурсу переможці отримали почесні грамоти міського голови та підтримку 

від міської ради у вигляді матеріальної допомоги (щорічно передбачаються кошти  

з місцевого бюджету у суммі 3 тис. грн. для кожного з 10 переможців).  

Викладачі вищих навчальних закладів міста, які є науковими керівниками переможців, 

були нагородженні подяками міського голови. 



Головна подія в сфері проведення інформаційних компанії –   

проведення Днів Сталої Енергії у Запоріжжі 





 Важливо! Термін проведення – 5 днів (з 16 по 20 червня), а урочисте закриття –  

у вихідний день (Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай»). 

1. Перед урочистим відкриттям – обов'язкова півгодинна прес-конференція для ЗМІ.  



2. На місті відкриття – роботи переможців конкурсів, банери, буклети, інші інформація. 



3. Перед відкриттям та офіційними виступами – тематичний мультфільм. 



4. Участь у відкритті перших осіб центральних органів влади, проектів МТД, НГО тощо. 



5. Попереднє проведення різноманітних конкурсів для нагородження переможців. 



5. Листи-подяки партнерам – додаткова можливість продовження популяризації ДСЕ 

після їх завершення. 



6. По закінченню церемонії урочистого відкриття ДСЕ –  

відкриття виставки місцевих компаній. 



7. Протягом подальших днів – екскурсії на об'єкти місцевих компаній. 
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8. Відкриті семінари та дні відкритих дверей для мешканців та гостей міста. 



9. Дні відкритих дверей на комунальних підприємствах міста. 



10. Дякуємо Проекту USAID «МЕР», Асоціації «ЕМУ», а також іншим організаторам  

та учасникам за успішне проведення Днів Сталої Енергії у Запоріжжі!  


