
ГРУПА РАДНИКІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ПРОГРАМИ «U-LEAD З ЄВРОПОЮ

Підтримка проектів ДПП на 
регіональному рівні



Напрями діяльності Групи радників з 
впровадження державної регіональної політики 

(RDPA)



Дослідження – настільна книга з питань ДПП

http://rdpa.regionet.org.ua/images/31/PPP_report_U-LEAD_30_10_2017_final.pdf

http://rdpa.regionet.org.ua/images/31/PPP_report_U-LEAD_30_10_2017_final.pdf


Тренінговий курс орієнтований на 
практичне впровадження проектів ДПП

http://rdpa.regionet.org.ua/42-praktichni-aspekti-realizatsiji-proektiv-derzhavno-privatnogo-partnerstva-na-regionalnomu-ta-mistsevomu-rivnyakh



Пілотні проекти ДПП за підтримки 
U-LEAD (1-й етап)



Концептуальні записки – головний підсумок 
першого етапу

http://rdpa.regionet.org.ua/78-dpp

http://rdpa.regionet.org.ua/78-dpp


Тривалість доінвестиційної фази згідно 
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План дій RDPA щодо підтримки ДПП                                          
на місцевому рівні на 2017-2019 рр.



Основні заходи на 2018-2019 роки
 

IV. Покращення механізмів фінансування регіонального розвитку 

4.4. Підтримка регіонів у реалізації різноманітних інструментів фінансування регіонального розвитку (ДПП) 

2018-2019 

Березень-
вересень 2018 

Травень – 
листопад 2018 

Червень – грудень 
2018 

Липень 2018 – 
лютий 2019 

Вересень 2018 – 
квітень 2019 

Вересень 2018 – 
грудень 2019  

 

Експертна підтримка                                                 Експертна підтримка Експертна підтримка             Моніторинг 

      

IV. Improvement of Regional Development Funding Mechanisms 

RD4.4 Support regions and strengthen their capacities in the application of various financial instruments for regional development (PPP) 

2018-2019 

March – Sept 2018 May – Nov 2018 Jun – Dec 2018 Jul 2018 – Feb 2019 Sept 2018 – Apr 
2019  

Sept 2018 – Dec 
2019 

 

Expert support                                                         Expert support                                                  Expert support                       Monitoring 

  



Попередні висновки

➢ ДПП викликає значну зацікавленість та може стати реальним інструментом для залучення 
приватних інвестицій і впровадження проектів розвитку територіальних громад

➢ Формування проектних команд та розвиток їх інституційної спроможності є неодмінною 
передумовою для успішної реалізації проектів ДПП

➢ На центральному рівні має бути сформований інституційний механізм підтримки 
підготовки та впровадження проектів ДПП (Агенство, Офіс, Центр ДПП тощо)

➢ На регіональному рівні одним із таких інституційних елементів могли б стати АРР (за умови 
відповідного навчання та взаємодії з інституцією на центральному рівні) 

➢ Необхідно посилити інформаційно-комунікаційну складову підтримки ДПП, як серед ОМС 
так серед бізнес спільноти

➢ Часові рамки для малих проектів є надто тривалими з точки зору бізнесу, але їх можна 
скоротити за умови, що ініціатором ДПП буде саме бізнес

➢ Успішні приклади проектів ДПП дозволять привернути увагу регіонального і місцевого 
бізнесу до цього інструменту доступу до ринку

➢ Нормативно-правова база щодо малих проектів ДПП може бути лібералізована та 
вдосконалена з урахуванням набутого досвіду впровадження пілотних проектів



Можливі варіанти інституційного 
забезпечення підготовки проектів ДПП

Підрозділ обласної державної адміністрації

Підрозділ органу місцевого самоврядування

Агенція регіонального розвитку

АРР
Наглядова рада

Виконавчий директор

Підрозділ стратегічного  
планування та 

моніторингу реалізації 
стратегії регіонального 

розвитку

Підрозділ проектів 
регіонального розвитку 

(у т.ч. ДПП)

Підрозділ послуг:
- підтримка МСБ
- залучення та супровід інвесторів
- сприяння експортній діяльності
- сприяння діяльності у сфері ДПП 

Мінекономрозвитку
Мінрегіон

Агентство/Центр з розвитку ДПП



Дякую за увагу!

Радник: Василь Федюк

vasyl.fedyuk@gopa.de
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