
 
 
 
 
 

 

 

СЕМІНАР: «ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»  

 

06 – 08 Листопада 2017 

Київ 

 

Представники RDPA U-LEAD: Матіас Моргнер,  керівник Групи радників з впровадження 

державної регіональної політики Програми «U-LEAD з Європою»; 

Юрій Третяк, керівник Групи радників з впровадження державної регіональної політики в 

Україні Програми «U-LEAD з Європою»; 

Василь Федюк, радник з питань планування та координації регіонального розвитку 

Програми “U-LEAD з Європою” 

 

Учасники: представники виконавчих комітетів, структурних підрозділів та комунальних 

закладів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади (міст 

Житомир, Тернопіль, Вінниця, Долина, Івано-Франківської області, Тростянець Сумської 

області, Трускавець Львівської області, Шацької ОТГ, Черкаської ОДА)  

День перший, 06 листопада –  готель «Либідь», конференц-зал «Галицький А» 

07:30-8:15 Приїзд, розміщення, готель «Либідь», проспект Перемоги 1 

8:30 – 9:00 Реєстрація учасників. Ранкова кава.   

09:00-09:30 Вітальне слово.  
 
Михайло Тітарчук, Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України 
Маттіас Моргнер, керівник Групи радників з впровадження державної 

регіональної політики Програми «U-LEAD з Європою»  

Мета та цілі семінару. 
Юрій Третяк,керівник Групи радників з впровадження державної 
регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою»  
Роль проектних груп у підготовці та координації реалізації проектів ДПП на 
місцевому рівні. 
Василь Федюк, радник з питань планування та координації регіонального 
розвитку Групи радників з впровадження державної регіональної політики 
Програми «U-LEAD з Європою»  

09:30-09:50 Загальні засади ДПП. 
 
Тарас Бойчук, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO», 
консультант U-LEAD 

09:50-10:35 Розвиток ДПП в Україні. ДПП як інструмент розвитку регіонів. 
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Ірина Новікова, начальник Відділу державно-приватного партнерства 
Департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

10:35-10:50 Кава-брейк 

10:50-11:50 Особливості застосування та вплив ДПП на соціально-економічний розвиток 
країн Східної Європи (статистика, масштаб застосування, роль у вирішенні 
проблем тощо). 
 

• Загальний огляд ринку ДПП у країнах ЦСЄ (потреба в ДПП / 
зрілість ринку / політична підтримка) 

• Економічні вигоди від ДПП 

• Статистика ДПП у ЦСЄ 

• Чи має значення розмір проекту? 

• Погляди приватного сектора щодо проблем розвитку в ЦСЄ 
 

Андріуш Сяудініс, Керівник Peritus consulting, Керівник Асоціації ДПП у 
Литві, консультант U-LEAD 

11:50-12:50 Як зробити ДПП інструментом відкритості, прозорості та ефективного 
використання майна та інвестиційних ресурсів територіальної громади. 
 
Маттіас Моргнер, керівник Групи радників з впровадження державної 

регіональної політики Програми «U-LEAD з Європою» 

12:50-13:35 Обід – готель «Либідь» 

13:35-15:05 Форми ДПП. Відмінності інших форм здійснення ДПП та концесії. Відмінності 
ДПП, оренди та приватизації. 
 
Тарас Бойчук, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO», 
консультант U-LEAD 
Юлія Сваткова, юрист Проектного офісу з питань державно-
приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» 

15:05-15:30 Кава-брейк 

15:30-17:30 Найбільш поширені форми проектів ДПП в країнах Східної Європи. 
Приклади реалізації проектів ДПП (успішні кейси) в різних секторах 
економіки. 
 
Андріуш Сяудініс, Керівник Peritus consulting, Керівник Асоціації  ДПП у 
Литві, консультант U-LEAD: 

• Кейс-стаді –  Литва та країни ЦСЄ (Литва: проект концесії 
парковки біля лікарні, проект ДПП поліцейської дільниці, проект 
ДПП в`язниці, проект ДПП вуличного освітлення, проекти концесії 
спортивних майданчиків / громадських басейнів в різних 
муніципалітетах; ЦСЄ: виробництво енергії зі сміття в Познані, 
Відень-Будапешт M1 / M15) 

• Засвоєні уроки: комунікація; правова база; політична підтримка; 
навчання ; наймання консультантів/ орган ДПП; управління 
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проектами; залучення та розуміння приватних партнерів; 
прозорість та конкуренція 

• Випадки доцільності ДПП 

18:00 Вечеря 
 
 

День другий, 7 листопада –  готель «Либідь», конференц-зал «Галицький А» 

8:00-8:50 Сніданок - готель «Либідь» 

9:00-10:30 
 
 
 

Інституційне забезпечення підготовки та впровадження проектів ДПП на 
місцевому рівні (міжнародний досвід): 
 

• Найбільш поширені інституційні системи ДПП 

• Етапи розвитку ДПП у Литві  

• Стратегія розвитку інфраструктури та чітка процедура 
реалізації проектів 

• Управління зацікавлених сторін 

• Найбільш популярні форми закупівель у рамках ДПП: конкурентний 
діалог або процедура переговорів 
 

Андріуш Сяудініс, Керівник Peritus consulting, Керівник Асоціації  ДПП у 
Литві, консультант U-LEAD: 

10:30-11:15 
 
 

Рекомендації щодо вибору проектів ДПП. 
 
Тарас Бойчук, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO», 
консультант U-LEAD 
Артем Хорошун, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» 

11:15-11:30 Кава-брейк 

11:30-12:30 Практичні завдання з відбору проектів ДПП. 
 
Тарас Бойчук, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO», 
консультант U-LEAD 
Артем Хорошун, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» 

12:30-13.15 Процедура реалізації проектів ДПП. 

Ірина Новікова, начальник Відділу державно-приватного партнерства 
Департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

13:15-14:00 Обід – готель «Либідь» 

14:00-15:00 Процедура реалізації концесійних проектів. 
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Тарас Бойчук, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO», 
консультант U-LEAD 

15:00-16:00 Рекомендації щодо підготовки концептуальних записок. 
 
Тарас Бойчук, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO», 
консультант U-LEAD 

16:00-16:15 Кава-брейк 

16:15-18:15 Рекомендації щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування проекту 
ДПП : 
- фінансово-економічний розділ; 
- юридична частина; 
- оцінка та розподіл ризиків в проектах ДПП. 
 
Артем Хорошун, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» 
Юлія Сваткова, юрист Проектного офісу з питань державно-
приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» 

19:00 Вечеря 

День третій, 8 листопада –  готель «Либідь», конференц-зал «Галицький А» 

8:00-8:50 Сніданок - готель «Либідь» 

9:00-10:00 
 
 

Рекомендації щодо проведення аналізу ефективності здійснення ДПП, 
включаючи підготовку висновку за його результатами, основні засади 
проведення аналізу «value for money». 
 
Ірина Новікова, начальник Відділу державно-приватного партнерства 
Департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

10:00-11:00 Рекомендації щодо роботи з потенційними інвесторами та іншими 
зацікавленими сторонами. 
 
Артем Хорошун, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» 

11:00-11:15 Кава-брейк 

11:15-12:15 Практичне завдання з розподілу ризиків/ оцінки - Андріуш Сяудініс, 
Керівник Peritus consulting, Керівник Асоціації  ДПП у Литві, консультант 
U-LEAD: 

12:15 -13:15 Обід – готель «Либідь» 

13:15-15:00 Рекомендації щодо підготовки тендера. Структура тендерної документації.  
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Тарас Бойчук, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO», 
консультант U-LEAD 
Юлія Сваткова, юрист Проектного офісу з питань державно-
приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» 

15:00-16:00 Процедура відбору приватного партнера. 
 
Тарас Бойчук, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO», 
консультант U-LEAD 
Юлія Сваткова, юрист Проектного офісу з питань державно-
приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» 

16:00-16:15 Кава-брейк 

16:15-17:15 Контроль та моніторинг реалізації проектів ДПП. 
 
Артем Хорошун, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» 
Ірина Новікова, начальник Відділу державно-приватного партнерства 
Департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

17:15-18:15 Кейс-стаді Проект ДПП  
 
Тарас Бойчук, проектний менеджер Проектного офісу з питань 
державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO», 
консультант U-LEAD 
Юлія Сваткова, юрист Проектного офісу з питань державно-
приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» 
Ірина Новікова, начальник Відділу державно-приватного партнерства 
Департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

18:15-18:30 Підведення підсумків. 
Юрій Третяк,керівник Групи радників з впровадження державної 
регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою»  
Василь Федюк, радник з питань планування та координації регіонального 
розвитку Групи радників з впровадження державної регіональної політики 
Програми «U-LEAD з Європою» 

 

 

 


