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Նպատակը՝…միավորել տեղական
և տարածքային
իշխանությունները, որոնք
ստանձնել են կամավոր
հանձնառություն իրենց
տարածքներում իրականացնել
կայուն էներգետիկ
զարգացմանը և կլիմայի
փոփոխության մեղմմանն
ուղղված միջոցառումներ

Քաղաքապետերի դաշնագիրը որպես ԵՄ 
էներգետիկ և կլիմայական

քաղաքականության իրականացման
հիմնական գործիքներից մեկըՆախաձեռնությունը

մեկնարկել է 2008թ.՝ ԵՀ
Էներգետիկ հարցերով

գլխավոր դիրեկտորատի
մասնակցությամբ



ՀԱՄԱՅՆՔ
համայնքային
կառույցներ, 

բնակչություն, 
արդյունաբերություն, 

այլ շահառուներ

ՀԱՄԱՅՆՔ
համայնքային
կառույցներ, 

բնակչություն, 
արդյունաբերություն, 

այլ շահառուներ

ՀԱՄԱՅՆՔ
համայնքային
կառույցներ, 

բնակչություն, 
արդյունաբերություն, 

այլ շահառուներ

ԵՄ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքային էներգետիկ և կլիմայական ռազմավարությունների
մշակում և իրականացում: Արդյունք՝ CO2 արտանետումների կրճատում

Ջերմոցային գազերի արտանետումների քանակական
պարտավորությունների կատարում ԵՄ անդամ պետության մակարդակով

ԵՄ էներգետիկ և կլիմայական քաղաքականության
իրականացում



Դաշնագրի զարգացումը

Քաղաքա-
պետերի

դաշնագր
ի մեկնարկ

Դաշնագր
ի

ընդլայնու
մ դեպի

Արևելյան
Եվրոպա.

ՔԴ՝
Արևելք
ծրագրի

մեկնարկ

Դաշնագր
ի

ընդլայնու
մ դեպի
Հարավ. 

“CES-MED” 
ծրագրի

մեկնարկ

Հարմար-
վողակա-
նության

ընդգրկու
մ

“Mayors 
Adapt” 

նախաձեռ-
նության
մեկնարկ

ՔԴ և
Քաղաքա-
պետերը
հանուն

հարմարվողա
-կանության

նախաձեռնու-
թյւոնների
միացում

“Քաղաքա-
պետերի

դաշնագիր
հանուն

կլիմայի և
էներգիայի” 
նախաձեռ-

նության
մեկնարկ

2008թ. 2011թ. 2012թ. 2014թ. 2015թ. 2016-17թ.



Ավելի հավակնոտ նպատակներ

Նպատակներ
Քաղաքապետերի

դաշնագիր
(2008-2016թթ.)

Քաղաքապետերի
դաշնագիր ՝ հանուն

կլիմայի և էներգիայի
(2016-2030թթ.)

Ջերմոցային գազերի
կրճատում 20%-ով՝ մինչև 2020թ. 30%-ով՝ մինչև 2030թ

Արտանետումների
ելակետային կադաստրի

կազմում
Այո Այո

Կլիմայի փոփոխության
մեղմման

գործողություններ
Այո Այո

Կլիմայի փոփոխության
ռիսկերի և

խոցելիության
գնահատում

Ոչ Այո

Հարմարվողականությ
ուն Ոչ Այո

Գործողության ծրագիր ԿԷԶԳԾ ԿԷԶԿՊԳԾ



Մասնակցության հիմնական փուլերը
1. Դաշնագրի ստորագրում (քաղաքապետ + ավագանի)
2. Աշխատանքային թիմի ձևավորում (քաղաքապետ)
3. Ելակետային տվյալների հավաքագրում (էներգամենեջեր)
4. ԿԷԶԿՊԳԾ-ի մշակում (էներգետիկ մենեջեր)
5. ԿԷԶԿՊԳԾ-ի հաստատում (ավագանի) 
6. ԿԷԶԿՊԳԾ-ի ներկայացում ԵՀ հաստատման (էներգամենեջեր)
7. ԿԷԶԿՊԳԾ-ի հաստատում ԵՀ-ի կողմից (ՀՄԿ)
8. Միջացոռումների իրականացում (ՏԻՄ, պետություն, 

բնակչություն, կազմակերպություններ և այլն)
9. Իրականացման մոնիտորինգ (էներգամենեջեր)
10.Իրականացման հաշվետվությունների ներկայացում ԵՀ-ին

(էներգամենեջեր)



ԿԷԶԿՊԳԾ-ի մշակման և վերահսկման
նախընտրելի սխեման

Համայնքի ղեկավար

Էներգետիկ 
կառավարիչ

Քաղաքապետարանի 
աշխատակազմ

Բնակչություն և 
մասնավոր սեկտոր

Համայնքային 
կառույց

Համայնքային 
կառույց

Համայնքային 
կառույց

Համայնքային 
կառույց

Ֆինանսական  
աղբյուրներ

Տեխնիկական 
աջակցություն

Ավագանի



Վարչական կառուցվածքի ադապտացիա
Էներգետիկ կառավարիչի հիմնական
գործառույթները.
 Էներգասպառման ցուցանիշների գրանցում և 

վերլուծություն:
 Համայնքի էներգետիկ հաշվեկշռի կազմում:
 Համայնքի էներգետիկ ռազմավարության և 

գործողությունների ծրագրի (օրինակ՝ ԿԷԶԿՊԳԾ-ի) 
մշակում:

 Էներգետիկ փորձաքննությունների կազմակերպում:
 Համայնքի անձնակազմի իրազեկության

բարձրացում:
 Գործողությունների ծրագրի իրականացման

վերահսկում:
 Հաշվետվությունների մշակում:

Implemented by Energy Cities-led ConsortiumFunded by the European Union



ԿԷԶԿՊԳԾ-ում ներգրավվող
բնագավառները

Բնագավառ

Հիմնական
Համայնքային շենքեր և օբյեկտներ
Ծառայության բնագավառի հետ առնչվող
շինություններ

Բնակելի շենքեր
Քաղաքային տրանսպորտ

Երկրորդական
Համայնքային լուսավորություն
Էներգիայի տեղական արտադրություն

Պետական “կանաչ” գնումներ
Աշխատանք բնակիչների և շահառուների հետ
Արդյունաբերություն

Հիշատակված
4 հիմնական

բնագավառից
առնվազն 3-ը

պետք է
ներառվեն
ԱԵԿ-ում:

Հիշատակված
4 հիմնական

բնագավառից
առնվազն 2-ը

պետք է
ներառվեն

ԿԷԶԳԾ-ում:



Գործողությունների իրականացման
բնագավառները
Էներգախնայողություն և
էներգաարդյունավետություն
 Համայնքային շենքեր և կառույցներ
 Ծառայության բնագավառին առնչվող կառույցներ
 Բնակելի շենքեր և փողոցային լուսավորություն
 Տրանսպոր,  արդյունաբերություն և այլն

Էներգիայի տեղական
արտադրություն
 Ֆոտովոլտայիկ տեղակայանքներ
 Արևային ջրատաքացուցիչներ
 Փոքր ՀԷԿ-եր և հողմաէլետրակայաններ
 Երկրաջերմային էլեկտակայաններ
 Էներգիայի արտադրություն

կենսազանգվածից և կենսագազից
 Կենտրոնացված ջերմամատակարարում



Քաղաքապետերի դաշնագրի կարգավիճակը
Հայաստանում՝ 01.07.2017թ. դրությամբ

 19 մասնակից քաղաքներ (3 կասեցում) 
 8 ԿԷԶԳԾ (հաստատված - 7, ներկայացված - 1)
 2 Ազգային համակարգողներ՝ 

- ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական 
պաշարների նախարարություն
- ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման 
նախարարություն

 2 Աջակիցներ՝
- Հայաստանի համայնքների միություն

- Էներգախնայողության հիմնադրամ



ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք II»
ծրագրի գործողությունները (2016-2020թթ.)

 Կարողությունների
զարգացում

 Տեխնիկական և խորհրդատվական աջակցության
ծառայություն

 Համագործակցություն
հիմնական շահառուների հետ

 Տեղեկատվության
տարածում և
իրազեկություն

 Դոնորների և ֆինանսական կառույցների
ներգրավում



ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք II»
նախատեսված միջոցառումները

 Գործողությունների ծրագրերի ֆինանսավորմանն և
իրականացման մոնիտորինգին նվիրված ուսուցողական
սեմինարների կազմակերպում:

 Համայնքային զարդացման համակարգման հարթակի
առաջին հանդիպման կազմակերպում:

 Համայնքներում կայուն էներգետիկ զարգացման
ներդրումների հիմնական խոչընդոտների բացահայտում
և դրանց վերացման առաջարկությունների մշակում:

 Աջակցություն առաջատար համայնքների կողմից
մշակված գործողությունների անհրաժեշտ
ֆինանսավորման աղբյուրների բացահայտման գործում: 



Համայնք Ստորագրում ԿԷԶԳԾ-ի կարգավիճակը
1 Ծաղկաձոր 09.06.2009 թ.

Հաստատված են ԵՀ-ի
Ուսումնասիրությունների

միավորված կոնտրոնի
կողմից

2 Հրազդան 21.05.2013թ.
3 Ապարան 02.09.2013 թ.
4 Սպիտակ 13.05.2014 թ.
5 Վայք 22.05.2014 թ.
6 Արթիկ 20.06.2014 թ.
7 Երևան 09.09.2014 թ.
8 Վանաձոր 07.06.2016 թ. Հաստատված է Ավագանու

կողմից
9 Էջմիածին 04.05.2016 թ. Հավաքագրում
10 Գյումրի 13.06.2014 թ.

Մասնակցությունը
կասեցված է11 Դիլիջան 27.06.2014 թ.

12 Աշտարակ 04.12.2014թ.

Դաշնագրի մասնակիցները Հայաստանում՝
Պարտավորություններ 20% մինչև 2020թ.



Համայնք Ստորագրում ԿԷԶԳԾ-ի կարգավիճակը
13 Տաշիր 15.04.2016 թ.

Տվյալների հավաքագրում

14 Կապան 15.06.2016 թ.
15 Ալավերդի 16.06.2016 թ.
16 Փարաքար 11.08.2016 թ.
17 Գորիս 15.11.2016 թ.
18 Ախթալա 14.03.2017թ.
19 Մասիս 16.06.2017թ.

Դաշնագրի մասնակիցները Հայաստանում՝
Պարտավորություններ 30% մինչև 2030թ.



 Քաղաքային տնտեսության տարբեր բնագավառներում
էներգասպառման մասին փաստացի պատկերի
ձևավորում և էներգախնայողության ներուժի
գնահատում:

 Պետական և միջազգային ներդրումների ներգրավման և 
նոր աշխատատեղերի ստեղծման
հնարավորություն:

 Էներգասպառման նվազեցում և համայնքային
բյուջեի միջոցների խնայողություն:

 ՏԻՄ-երի համապատասխան անձնակազմի
տեխնիկական ներուժի և գիտելիքների
զարգացում, համայնքի բնակչության իրազեկում:

 Կլիմայի փոփոխության մեղմմանը և 
էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված
ծրագրերում մասնակցության հնարավորություն: 

Հնարավոր օգուտները



Շնորհակալություն

www.soglasheniemerov.eu
www.eumayors.eu

With the support of the European Union
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