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Міська рада Брістоля має давню історію кліматичних 
дій

2004 - Перша міська стратегія зміни клімату
2008 - Проведено кампанію за Закон про зміну клімату у Великобританії
2015 - Зелена столиця Європи
2018 - Мер оголосив надзвичайну ситуацію з кліматом
2020 - Кліматична стратегія одного міста
          
Усі нові цілі щодо кліматичних змін були визначені за підтримки міжпартійних 
організацій

Поточна мета Брістоля: Брістоль є вуглецево нейтральний та стійкий до 
клімату
до 2030 року



З метою прискорення прогресу
Зниження викидів на 39% у 2005-2018 роках;
Попереду нашої попередньої мети - 40% до 2020 
року;
Поєднання енергоефективності в будівлях
та національна відновлювальна електроенергія



Local-Authorities-and-the-Sixth-Carbon-Budget (3).pdf

Роль місцевих органів влади, у вуглецевій нейтральності у Великобританії



Роль місцевих органів влади у вуглецевій нейтральності у 
Великобританії

• Включення, залучення та спілкування: Помістити людей у серце Net 
Zero
 

• Партнерські стосунки на місцях: досягнення спільних зусиль

• Демонстрація: інновації, пілотування, демонстрація та нагородження 
належної практики, масштабування та тиражування

• Формування місця: просторове планування, планування нових 
будівель, існуючі будівлі, планування нових будівель, транспорт

• Введення в експлуатацію та комерціалізація закупівель

• Безпосередній контроль над будівлями,  майном та іншим 
господарством



Потужна громадська підтримка дій щодо зміни 
клімату

Вид з меріїCitizen’s Assembly   / Збори 
громадян

https://bristol.citizenspace.com/bristol-citizens-assembly/


Колективні дії - Більший вплив

• Спільна міська стратегія - не 
тільки муніципалітет = набагато 
більший вплив

• Включені всі сектори та всі 
викиди

• Включена стійкість до клімату
• Кліматична стратегія одного 
міста

 One City Climate Strategy

https://www.bristol.gov.uk/policies-plans-strategies/council-action-on-climate-change


• За нашими підрахунками потрібно 200 млрд. євро інвестицій та 
понад 10000 робочих місць

• Міська рада Брістоля закуповує стратегічного партнера для 
надання понад 40 млрд. євро

• Ми прагнемо працювати у партнерстві, щоб максимізувати 
соціальні, екологічні та економічні вигоди для Брістоля

Міське партнерство з енергетичного стрибка - 

City Leap Energy Partnership

Інвестиції та робота

https://www.energyservicebristol.co.uk/cityleap/

