
стор. 1 

U-LEAD з Європою: 
Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому 
рівні, підзвітності та розвитку 
 
ГРУПА РАДНИКІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
В УКРАЇНІ ПРОГРАМИ «U-LEAD З ЄВРОПОЮ» 

Процедура реалізації проектів ДПП 



стор. 2 

ВИЗНАЧЕННЯ 
ОБ'ЄКТА  

(МОВВ/ОМС, потенційний 
приватний партнер 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ 
(проводиться виконавчим ОМС, а у 

разі відсутності – виконавчим 
комітетом сільської, селищної, 

міської ради чи виконавчим 
апаратом районної, обласної ради) 

30 днів 

 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДПП 

(приймається органами 
місцевого самоврядування) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ОСОБИ, ЯКА ПОДАЛА 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРО 
ЗДІЙСНЕННЯ ДПП 

ПРОВЕДЕННЯ 
КОНКУРСУ З 

ВИЗНАЧЕННЯ 
ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРА 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ 

КОНКУРСУ/ВИЗНАЧЕН
НЯ ПЕРЕМОЖЦЯ 

УКЛАДЕННЯ 
ДОГОВОРУ ДПП  

ПОВІДОМЛЕННЯ МЕРТ 
ПРО УКЛАДАННЯ 
ДОГОВОРУ ДПП 

Реалізації проектів ДПП 

Процедура для об’єктів комунальної власності 

3 місяці або на найближчій сесії місцевої ради  



стор. 3 

Ініціатива реалізації проекту 

Шляхи ініціації проекту 

Державні органи, 
МОВВ/ОМС 

Приватна ініціатива 

Реалізація проектів ДПП здійснюється лише шляхом 
проведення конкурсу з відбору приватного партнера для 

реалізації проекту не залежно від ініціатора проекту 
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Аналіз ефективності здійснення ДПП 
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Підготовка та подання концептуальної записки (подається місцевими органами виконавчої влади, потенційними 

партнерами.) 

Розгляд концептуальної записки (органом місцевого самоврядування) У разі необхідності можуть залучатись представники 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств 

Прийняття рішення органом управління щодо доцільності підготовки ТЕО 

Підготовка пропозицій (якщо проект доцільно реалізувати у формі ДПП готується пропозиція, яка містить стислий опис проекту та ТЕО)  

Подання пропозицій для проведення аналізу ефективності (подається місцевими органами виконавчої влади) 

Проведення аналізу ефективності здійснення ДПП та підготовка висновку 

Погодження висновку аналізу ефективності з МЕРТ та Мінфіном: Для об’єктів комунальної власності -якщо 

відповідно до такого висновку передбачається надання державної підтримки, шляхом фінансування за рахунок коштів державного бюджету 

Прийняття рішення про здійснення ДПП чи про недоцільність такого здійснення 
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стор. 5 

Етапи підготовки пропозиції  
(ініціатива публічного партнера) 

Двоетапна процедура  

1 етап 
ПІДГОТОВКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ  

Якщо ініціатором ДПП є МОВВ/ОМС концептуальна записка, як правило, 
готується підрозділами МОВВ/ОМС самостійно або із залученням 

консультантів  

ПРОВЕДЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ  

Проводиться ініціатором підготовки пропозиції, який може звернутися до 
Мінекономрозвитку з проханням розглянути концептуальну записку та 

подати рекомендації щодо доцільності підготовки техніко-економічного 
обґрунтування. 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ 
АБО НЕДОЦІЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКО-

ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ 

2 етап 

ПІДГОТОВКА ТЕХНІКО-
ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ 

ЗДІЙСНЕННЯ ДПП  

Якщо ініціатором ДПП є МОВВ/ОМС ТЕО готується 
підрозділами МОВВ/ОМС самостійно або із 

залученням консультантів . Окрім того, 
законодавством дозволено профінансувати роботи з 

розробки ТЕО за рахунок коштів підприємств, що 
перебувають у власності МОВВ/ОМС. 



стор. 6 

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЮ 
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДПП 

ДО ОРГАНУ, ЩО 
УПОВНОВАЖЕНИЙ НА 
ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 

ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЗДІЙСНЕННЯ ДПП 

У процесі підготовки пропозиції потенційні 
приватні партнери можуть звернутися з 
проханням розглянути концептуальну 

записку до виконавчого органу місцевого 
самоврядування, уповноваженого 

відповідною сільською, селищною, міською, 
районною чи обласною радою, а якщо такий 

орган не визначений, - до виконавчого 
комітету сільської, селищної, міської ради чи 
виконавчого апарату районної, обласної ради 

(далі – уповноважений орган) 

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 
ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗДІЙСНЕННЯ ДПП 
УПОВНОВАЖЕНИМ 

ОРГАНОМ 

протягом 30 днів  

ПОДАННЯ 
УПОВНОВАЖЕНИМ 

ОРГАНОМ  
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО 
ДОЦІЛЬНОСТІ 

ПІДГОТОВКИ ТЕО 

30 днів  

ПОДАННЯ 
ПРОПОЗИЦІЮ 

ПОТЕНЦІЙНИМ 
ПРИВАТНИМ 

ПАРТНЕРОМ  ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ 

АНАЛІЗУ 
ЕФЕКТИВНОСТІ 

Пропозиція складається з :  
1) концептуальної записки; 
2)  ТЕО, що розроблене з 

урахуванням методичних 
рекомендацій щодо його 
підготовки, затверджених 
Мінекономрозвитку. 

Одноетапна процедура  

Етапи підготовки пропозиції  
(ініціатива приватного партнера) 



стор. 7 

 Робота з опрацювання та підготовки проекту має найбільш 
глибокий вплив на результати реалізації 

 Саме на етапі підготовки закладається основа для  успішної 
реалізації проекту 

 Належна підготовка – найкраща можливість вплинути на 
успішність подальшої реалізації проекту 

 

Час і зусилля, витрачені на цій стадії є 
інвестиціями в якість проекту 

 
Важливі аспекти підготовки проектів ДПП  
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Етапи підготовки та проведення тендеру 

Прийняття 
рішення про 
проведення 

конкурсу 
(ЦОВВ/орган 

місцевого 
самоврядування) 

Подання 
претендентами 

заявок на участь у 
конкурсі. 

Претендент може 
подати самостійно 
або разом з іншими 

претендентами 
тільки одну заявку. 

Визначення 
переможця 
конкурсу 
конкурсна 
пропозиція 
якого набрала 
найбільшу 
кількість балів. 

Орган 
управління 
публікує 
оголошення 
про 
проведення 
конкурсу 

Попередній відбір претендентів з 
урахуванням кваліфікаційних та 
інших вимог, визначених 
конкурсною документацією. 
За обґрунтованим рішенням органу 
управління конкурс може 
проводитися без попереднього 
відбору щодо відповідності 
кваліфікаційним вимогам. 

Члени комісії заповнюють 
і підписують відомості про 
результати проведення 
оцінки конкурсних 
пропозицій за 
встановленою комісією 
формою та подають їх 
секретареві комісії. 

Проведення 
оцінки 
конкурсних 
пропозицій 

Утворення органом управління 
комісії з питань проведення 
конкурсу. До складу комісії 
включаються у разі проведення 
конкурсу щодо:  
об'єктів комунальної власності - 
представники уповноваженого 
управляти комунальним майном 
виконавчого органу місцевих рад, 
уповноважених органів місцевих рад 
з питань земельних ресурсів та 
фінансів (у разі наявності). 

Комісія складає 
протокол щодо 
відповідності 
претендентів 
кваліфікаційним 
вимогам 

Одноде
нний 
строк 

Комісія подає органові 
управління на 
затвердження проект 
рішення про допущення 
(недопущення) 
претендентів до участі в 
конкурсі. 

Орган управління надсилає 
претендентові рішення про 
допущення (недопущення) 
претендента до участі в 
конкурсі відповідне 
письмове повідомлення з 
належним обґрунтуванням. 
в конкурсі. 

Одноде
нний 
строк 

У разі недопущення 
до участі в конкурсі 
претендент має 

право подати 

повторну заявку 
відповідно до вимог 
цього Порядку. 

Учасник 
конкурсу 
подає 
комісії 
конкурсну 
пропозиці
ю 

Розкриття конвертів з 
конкурсними пропозиціями 
. Здійснюється на засіданні 
комісії, на якому можуть 
бути присутні учасники 
конкурсу, а також інші 
особи, зокрема 
представники засобів 
масової інформації. 

Секретар комісії  складає 
та підписує звіт про 
результати проведення 
оцінки конкурсних 
пропозицій який разом з 
відомостями про 
оцінювання подає комісії 
для розгляду та 
визначення переможця 
конкурсу. 

За результатами проведення 
конкурсу комісія складає протокол 
про результати конкурсу (про 
визначення переможця конкурсу, 
про відхилення всіх конкурсних 
пропозицій без визначення 
переможця чи про оголошення 
конкурсу таким, що не відбувся), у 
трьох примірниках і подає їх на 
затвердження органові управління. 

Не пізніше місяця. (сільські, 
селищні, міські, районні та 
обласні ради - на 
найближчому пленарному 
засіданні) 

Орган управління зобов'язаний 
розглянути результати 
проведення конкурсу і 
затвердити відповідний протокол 
(про визначення переможця 
конкурсу, про відхилення всіх 
конкурсних пропозицій без 
визначення переможця чи про 
оголошення конкурсу таким, що 
не відбувся) або відмовити у 
затвердженні результатів 
конкурсу з обґрунтуванням 
причини такої відмови. 

Оприлюднення 
протоколу 
засідання 
комісії щодо 
визначення 
переможця 
конкурсу 

Надсилання примірника 
затвердженого протоколу в 
одноденний строк - 
переможцю конкурсу;  
у триденний строк - 
Міністерству для розміщення 
на його веб-сайті. 

Надсилання  
повідомлення 
учасникам 
конкурсу щодо 
результатів 
конкурсу 

5 днів 10 днів 

Комісія оприлюднює 
інформацію про прийняття 
та/або відхилення 
конкурсних пропозицій 
учасників конкурсу з 
обґрунтуванням причин. 

Орган 
управління 
укладає договір 
про партнерство 
з переможцем 
конкурсу. 

3 дні 

Орган управління надсилає 
рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення 
завірену ним копію договору 
про партнерство Міністерству, 
яке веде облік договорів. 



стор. 9 

 

Юлія Сваткова 
svatkova.julia@gmail.com 

 

м. Київ, вул. Велика Житомирська 20, 3-й поверх 
+38 (044) 581 38 41 

info.rdproject@gopa.de 
 

U-LEAD з Європою:  
Програма для України з розширення прав і можливостей  
на місцевому рівні, підзвітності та розвитку 
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