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Жана Моне, яка спрямована на підвищення якості 
викладання і досліджень в галузі досліджень Європей-
ського Союзу. Нарешті, Комісія надає стипендії високо-
го рівня студентам і співробітникам по всьому світу, а 
також є можливість здобувати освіту за спільним магі-
стерськими програмами та докторськими ступеням [6]. 

Отже, програма Східного партнерства з'явилася як 
частина Європейської політики сусідства в результаті 
прагнення Європейського Союзу розвивати більш тісні 
зв'язки зі східними партнерами, в тому числі і з Азер-
байджаном. Для досягнення своїх цілей Євросоюзом 

було виділено чотири пріоритетні галузі та формуван-
ня в них нової парадигми цінностей: безпека, демокра-
тія, економіка, енергетика і контакти між людьми. За-
клавши нову основу для співробітництва з 
Азербайджаном у контексті Східного партнерства, ЄС 
намагається зміцнити свої позиції на Південному Кав-
казі, діючи відразу в різних напрямках. Але при цьому 
необхідно враховувати, що СП сторони розглядають 
по-різному, а відповідно ця програма не може повністю 
задовольняти інтереси всіх сторін. 
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Ідею про необхідність впровадження європейських 

стандартів в управлінні містом і житті місцевої громади 
активно просувала команда Вінницького міського голо-
ви В. Гройсмана (2006–2014 рр.). Слоган «Вінниця – 
європейське місто» часто лунав з 2010 р. У вересні 
2010 р. депутати Вінницької міської ради затвердили 
концепцію Стратегічного плану розвитку міста на пері-
од 2011–2020 років «Вінниця – 2020: сучасне та ком-
фортне європейське місто», що визначала основні 
напрямки розвитку міста [1]. У червні 2013 р. з’явилася 
«Стратегія розвитку Вінниця-2020» [1], у якій було 
прямо прописано, що метою діяльності місцевих полі-
тиків є «перетворення Вінниці на сучасне європейське 
місто» [2]. 

Переломним моментом як для загальнодержавної 
так і для місцевої політичної еліти виявилася відмова 
4-го Президента України В. Януковича підписати угоду 
про асоціацію України з Європейським Союзом на 
саміті у Вільнюсі у листопаді 2013 р. У переддень самі-
ту депутати Вінницької міської ради одноголосно ухва-
лили рішення про однозначну підтримку європейського 
курсу України і надіслали відповідну заяву Президенту 
України В. Януковичу, у якій стверджували, що не ба-
чать іншого шляху для України окрім європейського і 
висловлювали готовність взяти на себе відповідаль-
ність за впровадження вимог Угоди про Асоціацію у 
частині, яка відноситься до компетентності органів 
місцевого самоврядування [3]. Цим же рішенням на 
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знак європейського вибору територіальної громади 
міста Вінниці депутатський корпус присвоїв назву Єв-
ропейська площа одному зі скверів у центрі міста. 

У 2015 р. зібрана на той час уже колишнім міським 
головою В. Гройсманом команда використала попере-
дні напрацювання і поширену після Євромайдану моду 
на «європейськість» і для участі у місцевих виборах 
створила політичну партію «ВІННИЦЬКА 
ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ». Основою програми 
«ВЄС» стала «Стратегія розвитку Вінниця-2020», а у 
політичній агітації зазначалося, що «команда йде на 
вибори до Вінницької міської ради на чолі із Сергієм 
Моргуновим аби продовжився рух Вінниці як сучасно-
го, динамічного і комфортного європейського міс-
та» [4]. Під цим брендом команда В. Гройсмана здобу-
ла доволі переконливу перемогу на виборах до 
Вінницької міської ради. За партію проголосувало де-
що більше 37 % виборців. Результат дав партії 20 
депутатських мандатів – більше третини з 54 місць у 
раді [5]. Тоді ж «мером» міста був обраний в.о. місько-
го голови С. Могрунов, який очолював список «ВЄС» 
на виборах, а у 2006–2014 рр. працював секретарем 
ВМР. 

Особливо активно у діяльності місцевої політичної 
еліти використовувалася тематика екології та енерго-
ефективності. У 2011 р. Вінниця офіційно підтримала 
Угоду Мерів – ініціативу Європейської комісії зі сталого 
розвитку міст. Угода охоплює місцеві та регіональні 
органи влади, які беруть на себе добровільні зо-
бов’язання підвищувати енергоефективність та наро-
щувати використання відновлювальних джерел енергії 
на своїх територіях. Слідуючи цим зобов’язанням, 
підписанти Угоди прагнули скоротити власні викиди 
СО2 щонайменше на 20 % до 2020 р., сприяючи, таким 
чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та 
підвищенню якості життя [6]. Для досягнення цієї мети 
ВМР було розроблено і затверджено у червні 2013 р. 
«План Дій зі сталого енергетичного розвитку Вінниці до 
2020 р.» [7]. Цей план став основним документом, що 
регламентував скорочення викидів парникових газів у 
навколишнє середовище на території міста через реа-
лізацію заходів з енергозбереження, використання 
енергоефективних технологій та підвищення рівня 
свідомого ставлення населення до питань екології та 
енергоощадності. Відповідно до плану викиди СO2 
мали знизитись з 1987055 т/рік у 2010 р. до 1552109 
т/рік у 2020 р., або на 21,89 % [8, с. 71]. 

У 2013 р. Вінниця приєдналася до загальноєвро-
пейського руху за енергоефективність. Тоді у місті 
вперше було відзначено Тиждень сталої енергетики, 
що також є ініціативою Європейського Союзу. В ході 
його відзначення у різні роки проводились велопробіги, 
проводилось інформування мешканців міста про не-
традиційні джерела енергії, технології вітрової енерге-
тики, виготовлення пелетів з біомаси для дітей, інфор-
маційно-просвітницькі заходи та ігри для дітей на тему 
сортування сміття, відновлювальної енергетики, ви-

ставки енергозберігаючого обладнання та матеріалів, 
демонстрація фільмів та відеороликів на екологічну 
тематику тощо. 

Починаючи з 2011 р. ВМР та Swiss State Secretariat 
of Economic Affairs (SECO) реалізовували у місті спіль-
ний проект з енергоефективності, який передбачав 1) 
технічну і фінансову підтримка в модернізації двох 
мікрорайонів міста, підвищення інституційної спромож-
ності КП «Вінницяміськтеплоенерего» та допомогу в 
отриманні Європейської енергетичної відзнаки [9]. При 
підтримці швейцарських консультантів у місті було 
вибудовано систему управління процесами, які спря-
мовані на підвищення енергоефективності міста, зок-
рема затверджено План дій зі сталого енергетичного 
розвитку. За два роки реалізації проекту інвестиції в 
заходи з підвищення енергоефективності у Вінниці за 
даними ВМР збільшились майже вдвічі (з 12,2 млн. 
грн. у 2012 р. до 23,4 млн. грн. у 2014 р.) [9]. За ре-
зультатами проведених заходів у травні 2015 р. Вінни-
ця стала першим містом в Україні, яке отримало Євро-
пейську енергетичну відзнаку. У березні 2015 р. 
згаданий проект було розширено та продовжено ще на 
2 роки, як зазначено на сайті EEA «з огляду на його 
дуже позитивні результати» [10]. 

Екологічна програма, започаткована ВМР, продо-
вжує діяти. У червні 2019 р. депутати міської ради 
затвердили Перспективну програму дій на 2019–2022 
рр. за напрямом «Європейська енергетична відзна-
ка» [11], яка передбачає низку заходів у т.ч.: створення 
місце¬вого ринку послуг з електропостачання; переве-
дення низки котелень системи централізо¬ваного теп-
лопостачання міста на біомасу; обладнання всіх бага-
токвартирних будинків загально будинковими 
лічильниками води та тепловими лічильниками; заміну 
ламп на LED, модернізацію електропроводки та елект-
роустаткування, заміну вікон на енергоефективні у 
будівлях освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, 
соціального захисту, їх термомодерні¬зацію (утеплен-
ня); реконструкцію ТЕЦ, теплових мереж, насосних 
станцій, мереж водо¬постачання та каналізації, очис-
них споруд; розвиток велосипедної інфраструктури 
тощо [11]. 

Поряд із питаннями екології і енергоефективності 
вінницька міська влада досягла певних успіхів у на-
ближені до європейських стандартів мобільності місь-
кого населення та якості транспорту. У період з 2007 
по 2011 рр. Вінниця безкоштовно отримала 116 трам-
ваїв від міста Цюрих (переважно Karpfen B4, Karpfen 
Be4/4, Mirage Be 4/6) у рамках договору з Швейцарі-
єю [12]. Починаючи із 2015 р. у місті було налагоджено 
виробництво трамваїв під власним брендом VinWay, 
шляхом переобладнання вагонів Tatra Т4 та Tatra 
КТ4 [13]. 

У 2015 р. Вінниця приєдналася до Європейської 
ініціативи CIVITAS, що об’єднує понад 300 міст та має 
на меті розвиток системи громадського транспорту в 
Європі, і стала першим українським містом, що почало 
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співпрацю з європейськими структурами у цьому на-
прямку. Вже у 2018 р. Вінниця стала лауреатом 
CIVITAS Awards 2018 – Європейська Комісія відзначи-
ла місто у номінації «За сміливий та інноваційний під-
хід» за впровадження практики модернізації трамваїв з 
власним брендом VinWay [14]. А у 2019 р. місто пере-
могло у номінації Bold Measure Award – Європейська 
Комісія присудила Вінниці європейську відзнаку у сфе-
рі сталої міської мобільності та чистого транспорту 
CIVITAS 2019 «за впровадження інноваційних підходів 
у сфері міського транспорту» [15]. 

У вересні 2019 р. Вінниця вперше долучилася до 
проведення Днів європейської спадщини – спільної 
ініціативи Ради Європи та Європейської Комісії, що 
передбачає проведення культурних заходів з метою 
підвищення обізнаності про матеріальну та нематеріа-
льну спадщину. Культурні заходи за визначеною Ра-
дою Європи тематикою – «Мистецтво та розваги: спа-
дщина у головній ролі» тривали з 27 по 29 вересня 
2019 р. [16]. Проведенні заходи відповідали основним 
вимогам до проведення Днів Європейської культури – 
розкрити багатство та розмаїття спільної спадщини в 
контексті міжнародного культурного діалогу, приверну-
ти увагу до національних і регіональних особливостей. 

Питання дотримання прав людини, зокрема генде-
рної рівності також посідають одне із важливих місць у 
діяльності ВМР. У червні 2017 р. ВМР прийняла рішен-
ня приєднатися до Європейської Хартії рівності жінок і 
чоловіків у житті місцевих громад і доручила підписати 
її міському голові С. Моргунову [17]. Цим самим ВМР 
добровільно взяла на себе зобов’язання в межах своїх 
повноважень забезпечити виконання її положень, а 
саме сприяти викоріненню дискримінації за ознаками 
статі, раси, етнічного або соціального походження, 
генетичних особливостей, мови, релігії або переко-
нань, політичних або інших поглядів, належності до 
національних меншин, майнового стану, місця наро-
дження, інвалідності, віку або сексуальної орієнта-
ції [18]. 

У лютому 2019 р. радою була затверджена про-
грама «“Громада за рівність” щодо забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 
2023 р.», у якій були враховані рекомендації «Євро-
пейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місце-
вих громад» та Стратегії ґендерної рівності Європейсь-
кого Союзу, що основані на європейських цінностях та 
стандартах [19]. Основні заходи, заплановані програ-
мою, полягають у проведенні навчань співробітників 
органів місцевого самоврядування з метою підвищен-

ня їх гендерної чутливості; інформаційно-
просвітницькій діяльності у соціальних мережах, ЗМІ, 
поширенні соціальної реклами на тему гендерної рів-
ності та протидії ґендерно-зумовленому насильству 
тощо [19, с. 14–25]. Також програмою передбачено 
створення до 2023 р. притулку для осіб, що відчувають 
загрозу або потерпілих від ґендерно-зумовленого та 
домашнього насильства [19, с. 22]. 

Досягнення місцевої політичної еліти Вінниці у 
просуванні європейських цінностей, були неодноразо-
во оцінені ПАРЄ. За участь у партнерських проектах, 
налагодженні зв’язків з іноземними муніципалітетами, 
організацію європейських заходів, членство ВМР та 
підконтрольних їй структур в організаціях, що 
об’єднують місцеві органи влади у 2013 р. Вінниця 
отримала Європейський Диплом, 2015 р. – Почесний 
Прапор, а у травні 2020 р – Почесну Відзнаку [20]. 

Міською політичною елітою активно використову-
ється бренд Європи. З 2008 р. у місті щорічно відзна-
чається День Європи [21]. Приналежність до Європи і 
європейських цінностей доволі часто артикулюється 
міською владою під час різних подій та акцій. Напри-
клад, у квітні 2014 р. з ініціативи Вінницької молодіжної 
ради стартував екологічний проект для дітей та підліт-
ків «Європейський сад», суть якого полягала у залучені 
дітей до обробки земельної ділянки на Європейській 
площі та висаджені на ній квітів, кущів і дерев з метою 
навчити їх з турботою ставитися до зелених наса-
джень [22]. У травні 2020 р. проходив онлайн конкурс 
«Навчальний заклад європейського рівня 2020», що 
мав визначити навчальні заклади, «в яких підтриму-
ються європейські цінності для навчання та умови для 
змістовного дозвілля молоді» [23]. Під час зустрічі 
Нового 2019 і 2020 рр. ВМР організувала «Новорічну 
розважальну інтерактивні програму “Новий рік по-
європейськи”», при цьому організатори не вказували у 
чому ж полягає «європейськість» свята [24] і т.д. 

Підводячи підсумок, варто відмітити, що місцева 
політична еліта Вінниці активно включилася у низку 
проектів, ініційованих структурами Європейського 
Союзу, особливо тих, що стосуються екології, енерго-
ефективності та гендерної рівності, і має певні здобут-
ки на цьому поприщі, які підтверджуються європейсь-
кими нагородами. Проєвропейська риторика та 
артикулювання приналежності до європейської цивілі-
зації забезпечили можливість частині еліти отримати 
та утримувати політичну владу у місті впродовж три-
валого часу. 
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