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День 2: питання для обговорення

❑ Процес закупівель
ДПП, ключових 
завдань та основ для 
прийняття рішень під 
час закупівель
проєктів

❑ Процесу управління 
договорами 
ДПП/концесії



Посібник з питань ДПП
Етап 3 



Як ми сюди потрапили? 
(Передумови конкурсу)

❑ Концептуальна записка оцінена
позитивно

❑ Підготовка техніко-економічного
обґрунтування завершена, а аналіз
ефективності отримав позитивний
висновок, рішення про ДПП
схвалено

❑ Структура проєкту вже остаточна, а
права та обов'язки державного та
приватного партнерів уточнені



Огляд Етапу 3

❑ Отримати якісні конкурсні пропозиції від ринку

❑ Вибрати компетентний консорціум або фірму для 
реалізації проєкту

Завдання

❑ Підписаний договір та початок реалізації проєктуВихідні дані

❑ Щойно створений в органі закупівлі підрозділ управління 
проєктом здійснює управління договором ДППРезультат



Види методів закупівлі

Визначені у ч.4 ст.12 Закону України "Про концесію" особи не допускаються до участі в конкурсі пропозицій 
як для концесій, так і для неконцесійних ДПП

Концесії Неконцесійні ДПП

Відкритий конкурс у 
відповідності із Законом 

«Про концесію»

Відкритий конкурс у 
відповідності із Постановою 

КМУ №384

Конкурентний діалог

Прямі переговори з орендарем 
державного майна, що передається в 

концесію





Сфера Етапу 3 Підготовка конкурсу та здійснення закупівлі

Формування 
конкурсної комісії

Розробка плану 
закупівель

Підготовка проєкту 
договору ДПП та 

конкурсного пакету 
та їх затвердження

Оголошення конкурсу

Оцінка кваліфікацій і 
конкурсних 

пропозиції та вибір 
переможця

Заключні переговори 
та комерційне 

закриття

Створення підрозділу 
управління проєктом

Досягнення 
фінансового закриття



1. Формування конкурсної комісії 

❑ Комісія відповідає за прийняття або рекомендацію ключових рішень під час процесу
закупівлі ДПП

❑ Члени комісії потребують значної технічної експертизи, оскільки вони будуть оцінювати
конкурсні пропозиції, та ДПП - це складні проєкти:

• відповідні знання та спроможності у технічній, правовій та фінансовій сферах на
належному рівні

• принаймні одна особа, яка входить до складу комісії, повинна мати досвід роботи в
галузі публічних закупівель

• конкурсна оцінка проводиться експертами з відповідних питань

❑ Процес регулюється ст. 7 ЗУ «Про концесію» - щодо концесій та п. 6-11 Порядку
проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо
об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній
Республіці Крим (Постанова КМУ № 384 від 11.04.11) - для неконцесійних ДПП).



2. Підготовка стратегії закупівель, яка 
охоплюватиме:

❑ Форму діалогу або взаємодії з учасниками конкурсу

❑ План комунікації та план залучення зацікавлених сторін

❑ Детальну інформацію про наявні спроможності та ресурси (включаючи плани
найму радників за необхідності)

❑ Графік для кожного кроку процесу, включаючи терміни підготовки до конкурсу,
доопрацювання та надання конкурсної документації (запит про надання
пропозицій (RFP) та проєкт договору), на підставі відповідного законодавства

❑ Очікувані характеристики учасників конкурсу (тобто досвід та спроможності)

❑ Попередній підхід до критеріїв попередньої кваліфікації та оцінки для вибору
кращого учасника конкурсу

❑ Вибір типу конкурсного процесу, який найкраще відповідає конкретному проєкту

Двоступеневий підхід з попередньою кваліфікацією є обов’язковим для концесій та 
неконцесійних  ДПП (крім електронної процедури закупівель для концесій)



Конкурентний діалог 

Прекваліфікація

Діалог із 
запрошеними 

учасниками

Складання 
остаточної 

версії запиту 
про надання 
пропозицій 
та проєкту 
договору

Подання 
конкурсних 
пропозицій

Оцінка

Обрання 
переможця, 
переговори 

та 
присудження 

договору

❑ Запропонований Європейською комісією у 2004
році для закупівлі складних проєктів

❑ Мета - шляхом кількох раундів переговорів
знайти прийнятні рішення та ефективний
розподіл ризиків

❑ Кількість учасників конкурсу може бути
зменшена на етапах діалогу шляхом відсіювання
учасників, рішення яких, як очікується, не
відповідають потребам органу закупівлі

Основні міркування: 
1. Необхідність короткого списку
2. Потрібні чіткі правила та протоколи
3. До учасників конкурсу слід ставитися однаково
4. Взаємодія не повинна порушувати

неупередженість та добропорядність оцінки
конкурсної пропозиції

5. Захист інтелектуальної власності учасників
конкурсу



3. Маркетинг проєкту для інвесторів 

❑ Допомагає оцінити зацікавленість ринку і надає органу публічної влади можливість
підтвердити свій проєктний підхід до того, як проєкт остаточно сформовано

❑ Сприяє структурованому діалогу

❑ Допомагає отримати зворотній зв’язок від приватного сектору

❑ Як представляти на ринку - друковані ЗМІ, державні веб-сайти, аудіо-візуальні та
рекламні матеріали, виїзні презентації; розповсюдження інформаційного
меморандуму про проєкт із приватними розробниками та фінансистами

❑ Що представляти на ринку - обсяг проєкту, вигоди та потенціал, структуру ДПП,
специфікації продукції; привабливі риси, ризики, механізм платежів, структуру
доходів, очікувані витрати

❑ Віртуальний маркетинговий захід



4. Підготовка проєкту договору ДПП 

❑ Юридично обов'язковий набір документів між
органом, що здійснює закупівлі, та приватним
партнером, що забезпечує чітке та обов’язкове
розуміння ризиків та обов'язків, які вимагає
проєкт, для всіх учасників партнерства (державний
партнер, приватний партнер, кредитори, кінцеві
користувачі та інші), та механізм роботи зі змінами

• Заснований на техніко-економічному
обґрунтуванні та вимагає того, щоб матриця
ідентифікації та розподілу ризиків була
завершена і актуальною

❑ Входить до складу Конкурсної документації

❑ Основні рекомендації та детальний опис положень
для розгляду наведені в Керівництві Світового
банку щодо контрактних положень ДПП

Основні моменти договору ДПП
❑ Вимоги до виконання (необхідна якість та

кількість об'єктів та послуг, механізми
моніторингу та забезпечення виконання,
штрафи)

❑ Механізми оплати (визначення способу
здійснення платежів приватному партнеру
та способу введення в механізм оплати
бонусів та штрафних санкцій)

❑ Механізми коригування для реагування на
зміни

❑ Процедури вирішення спорів (інституційні
механізми та ролі, використання
експертних комісій або міжнародний
арбітраж)

❑ Положення щодо припинення договору



5. Підготовка запиту про кваліфікацію (RFQ) -
критерії 

Критерії кваліфікації (проходить/не 
проходить) 

❑ Адміністративні та правові вимоги
(стосуються правових умов, які повинні
задовольнятись, щоб претендент подав
пропозицію відповідно до місцевих /
ринкових або загальних правил країни)

❑ Фінансово-економічна спроможність
(підтвердити здоровий фінансовий стан
претендентів та їх здатність задовольнити
фінансові потреби проєкту)

❑ Технічні можливості і досвід
(характеристики приватних партнерів,
досвід будівництва, управління
експлуатацією та обслуговуванням ДПП,
перевірений досвід управління важливими
довгостроковими ризиками ДПП)

❑ Мета RFQ
• Встановлення мінімального рівня можливостей
• Відбір обмеженої кількості учасників, які відповідають

технічним та фінансовим вимогам
• Встановлення чітких правил участі
• Поширення інформації про проєкт
• Збір інформації, що піддається перевірці, про

претендента

❑ Аспекти, які слід враховувати при розробці
кваліфікаційних критеріїв
• Досвід у відповідних сферах, необхідний для успішної

реалізації проєкту
• Роль організації в консорціумі - претендента на участь в

конкурсі для того, щоб її досвід був врахований
(запропоновані прямі інвестори в акціонерний капітал
або також досвід номінованих підрядників)

• Фінансова міцність та корпоративний розмір, необхідні
для конкретного проєкту

• Відповідні типи минулих проєктів та ролі при оцінці
досвіду претендента для участі в конкурсі



5а. Підготовка запиту про кваліфікацію (RFQ) - зміст

I. Оголошення із запрошенням до приватних компаній та постачальників подати
інформацію про свою кваліфікацію

II. Визначення будь-якої спеціальної термінології, яка застосовується, включаючи
глосарій скорочень

II. Опис мети та вимог проєкту ДПП

III. Опис методу та процесу закупівлі ДПП

IV. Інструкції для зацікавлених приватних компаній та постачальників щодо подання
інформації про кваліфікаційні вимоги, у тому числі щодо того, чи дозволяються
будь-які зміни в консорціумі після відбору

V. Додатки



6. Підготовка запиту про пропозиції (RFP) -
критерії

Технічні та якісні критерії

• Будівельні питання:

• Якість та надійність проєкту учасника конкурсу  

• Надійність програми будівництва учасника конкурсу 
• Методи забезпечення якості, запропоновані для нагляду за 

будівництвом
• Експлуатаційні питання:

• Підхід учасника конкурсу  до експлуатації
• Якість та надійність експлуатаційних процедур та посібників
• Системи та плани управління якістю
• Якість планів безпеки, включаючи використання 

перевірених технологій
• Питання обслуговування:

• Якість та надійність планів та програм технічного 
обслуговування

• Програми для поновлення та основного обслуговування
• Конкретний план повернення інфраструктури наприкінці 

терміну дії договору
• Екологічна відповідність та екологічна сталість
• Плани охорони здоров'я та праці

Фінансові або засновані на витратах критерії 
• Рівень зобов'язань, який демонструє інвестор за рахунок власного капіталу
• Рівень впевненості в тому, що необхідне фінансування буде доступне 
• Надійність структури проєктного фінансування
• Найнижчий розмір оплати за експлуатаційну готовність, який вимагає учасник 

конкурсу
• Найнижчий розмір грантового фінансування в ДПП, що реалізуються за рахунок 

плати з користувачів, який не є комерційно можливим без державної підтримки
• Найвищий концесійний платіж, запропонований учасником конкурсу 

Критерії, викладені в ЗУ «Про концесії» та Постанові №384 
• термін ДПП (концесії) 
• Внутрішня норма прибутку від проєкту ДПП (концесії) 
• Чиста поточна вартість (NPV) грошових потоків об'єкта ДПП (концесії) 
• надійність запропонованого механізму фінансування 
• розмір можливої державної підтримки (включаючи платежі за експлуатаційну 

готовність) у разі її надання 
• NPV концесійного платежу (за наявності) 
• NPV одноразового фіксованого платежу та/або плати за експлуатаційну 

готовність (якщо така є) 
• інші критерії, що оцінюють фінансово-економічну ефективність проєкту ДПП 

(концесії)

Технічна пропозиція не повинна розкривати загальну пропоновану ціну 



6а. Підготовка запиту про пропозиції (RFP) -
орієнтовний зміст 

❑ Загальна інформація та інструкції учасникам
конкурсу

❑ Короткий зміст комерційних рамок
❑ Критерії оцінки та запропоновані графіки
❑ Короткий виклад проєкту (функціональний опис,

технічні характеристики тощо)
❑ Проєкти договірних документів (угода за

проєктом, специфікації послуг, графіки, включаючи
механізм оплати)

❑ Додатки
• Включаючи інструкції щодо підготовки фінансової

моделі
• фінансовий пакет

Документи зазвичай
подаються у різних конвертах:
один для правових /
адміністративних питань, один
для технічної пропозиції та
один для фінансової
пропозиції

Фінансова модель і план має
бути частиною конкурсної
пропозиції



7. Взаємодія з учасниками конкурсу

❑ Переконайтесь, що ринок правильно розуміє вимоги органів публічної влади

❑ Можливість відповісти на питання, порушені учасниками стосовно конкурсних
вимог та проєкту договору

❑ Кількість каналів для взаємодії

• Відкриті зустрічі та презентації

• Роз’яснення щодо договору та конкурсної документації

• Отримання запитів про можливі зміни договору та конкурсної документації та
надання відповідей на них

❑ Створення кімнати даних - бібліотеки значного обсягу детальних записів, звітів
та планів, що стосуються конкретного (зазвичай великого) інфраструктурного
проєкту, до якої учасники конкурсу можуть отримати доступ під час підготовки
своїх конкурсних пропозицій



8. Попередній відбір учасників конкурсу (етап 
кваліфікації) 

❑ Важливо мати чітко задокументовану та послідовно зрозумілу методологію та
критерії попереднього відбору в посібнику з оцінки (також має включати команду з
оцінки)

❑ Критерії оцінки повинні бути чітко визначені та роз'яснені в запиті про кваліфікацію
(включаючи вагу кожного критерію в загальній оцінці та підхід до оцінювання)

❑ Якісна оцінка не є рідкістю, але деякі підкритерії можуть мати певний рівень
судження (тобто, наскільки важливим є той чи інший досвід з точки зору схожості з
проєктом, за яким проводиться конкурс)

❑ Задокументуйте результати у рішенні про попередній відбір

❑ Якщо не отримано жодної відповіді претендента або отримано обмежені відповіді,
розгляньте можливість ще одного раунду процесу запиту про кваліфікацію та
перегляд документу, що містить запит на кваліфікацію / збільшення реклами для
більшої зацікавленості ринку



9. Оцінка конкурсних пропозицій та вибір 
переможця конкурсу

❑ Оцінюється відповідно до критеріїв, викладених у RFP, і застосовується до будь-якого типу процесу (включаючи конкурентний
діалог)

❑ Може включати реєстраційний внесок / гарантійне зобов'язання
❑ Управління процесами

• Перегляньте офіційні вимоги (адміністративні) - перевірка відповідності - переглядається як частина запиту про
кваліфікацію та повторно перевіряється під час запиту про надання пропозицій

• Оцінка технічної пропозиції та інших потенційних факторів оцінювання, що підлягають якісній оцінці (одночасно або
послідовно на окремих етапах з оцінкою економічної / цінової пропозиції)

• Оцінка економічної / цінової пропозиції та потенційно інших кількісних критеріїв
❑ Різні підходи до оцінювання

• Оцініть проходить чи не проходить за технічними критеріями та порівняйте пропозиції за ціною/економічно
• Основа для підрахунку «технічних» балів визначається таким чином що, будь-яка пропозиція, що має менше х балів у

технічній оцінці (або хх балів як мінімум за деякими конкретними підкритеріями), буде відхилена (і цінова чи економічна
пропозиція також буде відхилена)

• Конкретна вага для кожного критерію та система балів
• Моделі виконання (для агрегування та систематичної та об'єктивної оцінки вхідних даних учасників конкурсу)
• Детальний аналіз фінансової пропозиції незалежними фінансовими фахівцями, включаючи якісний аналіз
• Слідкуйте за занадто агресивним зниженням ціни

❑ Важливо залишатися прозорим та розділяти різні елементи оцінки фізичними та інформаційними бар'єрами
❑ Якщо оцінка є складною, розгляньте можливість використання послуг радника з питань доброчесності для нагляду за

процесом



Ціна (50%) • напр. сума оплати 50 

20,0% Будівництво • Якість та надійність дизайну проєкту 9,0

• Надійність строків будівництва 5,5

• Якість запропонованих  методів забезпечення гарантії 5,5

• Тощо

11,5% Експлуатація • Якість та надійність процедур та посібників з експлуатації …

• Прийняття зобов'язань щодо засобів …

• Сервіс  або системи управління якістю експлуатації та ТО 
або плани

…

• Тощо

Технічні 
(50%)

11,5% Обслуговування • …. …

• …. …

• …. …

7,0 % Екологічні, 
охорона здоров'я 
та безпека, 
меншини, тощо

• …. …

• …. …

• …. …

Вага

Σ 100 



10. Переговори щодо договору ДПП 

❑ Офіційне остаточне доопрацювання умов
договору, щоб відобразити специфіку
конкурсної пропозиції найкращого
претендента в проєкті договору

❑ Ризик відновлення розгляду комерційних
умов на цьому пізньому етапі можна
додатково мінімізувати, наполягаючи на тому,
щоб кредитори обраного учасника конкурсу
підтвердили свою згоду з розподілом ризиків,
зазначеним в його конкурсній пропозиції, на
етапі, коли існує конкуренція між учасниками
конкурсу

❑ Радники державного партнера можуть
сприяти цьому процесу, повідомляючи, чи є
пропозиції учасників конкурсу реалістичними
та який рівень фінансових зобов'язань є
належним на кожному етапі

Належні переговори

❑ Остаточні деталі конкурсної документації 

❑ Задоволення розумних вимог кредиторів 
обраного учасника конкурсу

Неналежні переговори – НЕ ВЕДІТЬ ПЕРЕГОВОРІВ 
ЩОДО 

❑ Комерційних умов  

❑ Тих умов договору, які були визнані такими, що 
не є предметом переговорів, в запиті про 
надання конкурсних пропозицій 

❑ Характеру проєкту 

Ідея полягає в тому, щоб не призвести до більш
сприятливого результату для учасника конкурсу та
менш сприятливого для державного партнера та
користувачів, ніж результат, який очікувався б на
основі конкурсної документації та пропозиції,
поданої під час конкурсного процесу



11. Присудження договору 

❑ Підставою для присудження є рекомендація конкурсної комісії

• Після завершення оцінки конкурсу конкурсна комісія подає результати оцінки
відповідному державному партнеру та підтверджує, що були дотримані всі
відповідні процедури конкурсу та оцінки

• Потім вона надає рекомендацію щодо присудження договору учаснику-
переможцю

❑ Державний партнер офіційно присуджує договір переможцю конкурсу

❑ Конкурсна комісія повідомляє учасників конкурсу, чи були вони успішними чи ні

❑ У міжнародній практиці законодавча база може дозволяти учасникам, що не
перемогли, оскаржити рішення щодо оцінки протягом певного періоду, який
відомий як "період простою"



12. Комерційне закриття 

❑ Попередні умови можуть включати:

• створення проєктної компанії – компанії спеціального 
призначення (SPV)

• укладення страхових договорів

• надання будь-яких гарантій виконання

❑ Державний партнер повинен перевірити, чи виконано ці умови до 
певного терміну, а якщо ні: 

• Вимагати від учасника конкурсу компенсації заздалегідь 
визначених збитків

• Прийняти рішення  щодо використання будь-якого гарантійного 
зобов'язання, яке вимагалось разом із поданням конкурсної 
пропозиції

• Запропонувати підписання договору наступному за 
результатами оцінки учаснику конкурсу 

• Оголосити конкурс повторно

Після виконання 
попередніх умов та 

підписання договору 
між державним 

партнером та компанією 
спеціального 

призначення існує 
юридично обов’язковий 

договір ДПП



13. Від комерційного закриття до фінансового 

Комерційне закриття -
це підписання договору 

ДПП з обраним 
учасником конкурсу

Фінансове закриття - це 
забезпечення фінансування та

виконання попередніх умов

Проміжок часу може варіюватися в залежності від розміру проєкту і, як 
правило, передбачений у договорі ДПП 

Для складних та «більш ризикованих» проєктів це може зайняти 6-12 міс
Для менших та менш ризикованих проєктів на це може знадобитися 1-3 міс

Чому відставання? 
• Небажання фінансистів погодити 

умови фінансування, поки не буде 
укладений  договір ДПП

• Кредитори вимагають всеохоплюючої 
комплексної оцінки та перевірки 
діяльності => Державні партнери 
можуть сприяти цьому процесу, 
роблячи всі відповідні джерела 
інформації доступними для 
кредиторів за необхідності

• Може існувати низка попередніх 
умов, які залежать від державного 
партнера або третіх сторін або 
повинні ними бути виконаними

Що відбувається тим часом?
• Це може бути спокійний час для 

державного партнера 
• Державний партнер створює команду з 

управління договором
• Приватний партнер веде переговори з 

кредиторами про угоди про 
фінансування проєкту => Уряд повинен 
здійснювати моніторинг та просити 
проінформувати про хід переговорів

• Приватний партнер починає проєктні 
роботи, використовуючи кошти, надані 
прямими інвесторами для того, щоб 
покрити вартість цієї роботи

Що робити, якщо фінансового закриття не досягнуто?
• Звернутися до гарантій виконання, наданого 

приватним партнером
• Вивчіть причини (проєкт занадто ризикований, 

приватний сектор не має досвіду залучення 
фінансування проєктів ДПП під доходи від них, один 
із приватних спонсорів нової компанії спеціального 
призначення вийшов з консорціуму) 

• Бути готовим нести витрати у вигляді: державний 
сектор - затримки в наданні послуг / активів; 
приватний партнер - втрати гарантій виконання 
зобов'язань, списання вартості витрат на підготовку 
та розробку; кредитори – втрати вартості свого часу 
та витрат

• Приватна сторона може спробувати провести нові 
переговори за договором  



14. Підготовка до управління договором

❑ Стратегія управління договором

• Інструменти та процеси управління договором, необхідні для проєкту

• Необхідні людські, фінансові та технологічні ресурси

• Часові обмеження, встановлені для розробки інструментів та процесів
управління договором

❑ Механізми управління

❑ Створення команди з управління договором (визначення потреби в
незалежних радниках / експертах)



Стандартне розкриття інформації в ДПП 

РОЗКРИТТЯ 

ІНФОРМАЦІЇ 

ДО 

ЗАКУПІВЛІ

• До конкурсу: затверджений портфель проєктів із 

коротким описом проєкту, послуг, очікуваною вартістю, 

ймовірними джерелами доходу та орієнтовними датами 

закупівель

• Конкурс: вираз зацікавленості,  запити про кваліфікацію 

та про надання пропозицій (включаючи критерії оцінки 

та критерії переговорів з найкращим учасником 

конкурсу), проєкт договору та детальний звіт про проєкт

• Оцінки: імена учасників конкурсу, імена учасників, що 

потрапили до короткого списку на запит про 

кваліфікацію, ім’я найкращого учасника конкурсу, 

протоколи зустрічей з учасниками конкурсу, уся 

комунікація з учасниками конкурсу під час закупівель та 

модифікації документів

• Звіти: будь-які звіти про нагляд, якщо вони доступні, та 

звіти щодо співвідношення ціни та якості (або інша 

методологія оцінки режиму ДПП) для розкриття 

інформації після фінансового закриття

РОЗКРИТТЯ 

ІНФОРМАЦІЇ 

ПІСЛЯ ЗАКУПІВЛІ

• Основна інформація про проєкт: інформація високого рівня

• Ризики: суттєві ризики, розподіл, пом'якшення, фактичні 

події ризику та вартість

• Причини вибору ДПП: якісний та кількісний аналіз

• Фінансова інформація: структура фінансування, кошториси 

та фактичні доходи (обмежені типом договору), прогноз та 

фактичний дохід від власного капіталу (обмежені 

структурою та типом договору)

• Державна підтримка: гарантії, гранти, земля, права, платежі 

за послуги та інші

• Тарифи: методологія, перегляд та регулювання тарифів

• Виконання: фактичне виконання на підставі цільових 

показників, фактичні штрафи на підставі положень 

договору, незалежний звіт інженера або аудитора, а також 

відгуки та опитування користувачів

• Розірвання договору: положення щодо припинення та 

положення про передачу об'єкта ДПП

• Переукладення договору або зміни: деталі змін, вплив змін 

на вартість, фіскальні зобов’язання та умовні зобов’язання, 

розподіл ризиків, тарифи або оплата, а також послуги або 

рівні обслуговування
Світовий банк (2016) Основи для розкриття 
інформації в проєктах ДППі



Стандартне розкриття інформації в ДПП 
(продовження)

КОНФІДЕНЦІЙНА 

ІНФОРМАЦІЯ

• Сфери або елементи, які можна вважатися конфіденційними (з урахуванням загального 

законодавства та конкретних обставин проєкту): де конкурентоспроможність приватного оператора 

бути поставлена під загрозу, наприклад, фінансова модель базового сценарію, структура боргу та 

методологія ціноутворення та компоненти

• Визначення наслідків аудиторських повноважень: підкреслення ступеня розкриття інформації для 

аудиту, а також того, що аудиторські звіти разом із конфіденційною інформацією будуть 

розкриватися

• Вказівка періоду часу: період часу, протягом якого інформація залишатиметься конфіденційною

СТАНДАРТНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

ДОГОВОРУ

• Ведення та надання інформації: перелік звітів, документів та іншої інформації, яку приватний 

оператор повинен вести та подавати органу; веб-сайт та інформація, що має розміщуватися на сайті; 

строки подання та розкриття інформації; та штрафи за неподання

• Презумпція повного розголошення: все, крім конфіденційної інформації

• Конфіденційність: формулювання щодо того, що становить конфіденційність, ілюстративний перелік 

елементів, формат переліку конфіденційних положень та положення про розкриття задля 

суспільних інтересів

ПЛАТФОРМА
• Рекомендується одна платформа; де це неможливо, потрібні перехресні посилання



Ключові висновки 

❑ Чіткість, об’єктивність та прозорість є важливими умовами надійної та корисної
закупівлі

❑ Хоча певний ступінь стандартизації змісту та форм (за допомогою керівних
рекомендацій ДПП) є надзвичайно бажаним, завжди беріть до уваги, що порогові
значення для визначення «пройшов/не пройшов» та критерії оцінки для
складення короткого списку повинні бути спеціально розроблені для конкретного
проєкту

❑ Уникайте дублювання критеріїв, щоб уникнути подвійного підрахунку

❑ Критерії повинні бути якомога об'єктивнішими, щоб мінімізувати потребу у
судженнях та якісній оцінці

❑ Більше конкуренції - це не обов'язково краща конкуренція - прагніть мати
оптимальну кількість попередньо відібраних учасників, аніж велику їх кількість

❑ Уникайте спеціальних вимог, яким може відповідати лише дуже мало компаній (і
консорціумів). Це особливо актуально при вирішенні технологічних питань



Посібник з питань ДПП
Етап 4



Огляд Етапу 4

Завдання 
Отримати послуги, зазначені в 
специфікаціях, та забезпечити 

постійну доступність, 
співвідношення ціни та якості, а 

також належне управління 
ризиками

Здійснювати моніторинг  
виконання приватним партнером 

на етапах будівництва та 
експлуатації

Вихідні дані  
Приватний партнер та державний 

партнер виконують свої 
зобов'язання, здійснюючи 

управління та вирішення будь-яких 
питань

Відмінності, якщо такі є, належним 
чином вирішені, а обсяг спорів 

зведений до мінімуму

Результат
Ефективне управління договорами

Успішне забезпечення активів або 
надання послуг



Сфера Етапу 4 «Супровід та реалізація договорів ДПП» 

Будівництво Експлуатація Передача

Управління змінами
Управління 

відносинами
Комунікація Вирішення спорів





Основи управління договорами

ПУД включає:

• План моніторингу надання послуг

• План адміністрування договорів

• План управління відносинами

Надання послуг передбачає:

• Держава виконує свої зобов'язання

• Управління виконанням оператора

• Управління ризиками з боку державного 

сектору

КУД включає:

• Директор  з питань договорів

• Менеджер з питань договорів

• Договірна команда

Адміністрування договорів 

передбачає:

• Управління варіаціями

• Фінансове управління

• Управління знаннями

Управління відносинами передбачає:

• Розвиток каналів зв'язку

• Управління каналами зв'язку

• Періодична оцінка відносин

• Ефективне управління проблемами 

• Ефективне вирішення спорівКоманда управління 
договором (КУД)

Моніторинг 
надання 
послуг

Адміністрування 
договорів

Управління 
відносинами

План управління договором (ПУД) 



Чому важливо розглянути моніторинг та 
управління ДПП заздалегідь?

Ви не можете контролювати те, що не вимірюєте
❑ Цілі. Визначте цілі щодо виконання та послуг за проєктом
❑ Показники. Подумайте, які найважливіші показники стану, результативності та успіху проєкту
❑ Документація. Будьте впевнені, що цілі та показники відображені чітко та стисло в специфікаціях

до конкурсу та проєкті договору ДПП та додатках до нього

Ви не можете виміряти інформацію, якої не маєте
❑ Обробка даних.

• Як буде збиратися ця інформація?

• Як інформація буде зберігатися та передаватися?

• У якому вигляді та форматі будуть ці дані?

❑ ІТ-вимоги. Як орган, що укладає договір, буде обробляти та управляти цією інформацією?
• Чи має урядове відомство та / або Мінеконом / Мінфін належне ІТ-обладнання та навички для обробки, організації,

управління та оцінки цієї інформації?

• Чи буде потрібно пропрієтарне програмне забезпечення чи інструменти? Можливо, передача даних у режимі
реального часу?

❑ Специфікації. Чи всі вимоги щодо збору, зберігання, передачі та звітності відображені у
специфікаціях конкурсних пропозицій та проєкті договору ДПП?



Інструменти управління договорами 

❑ Посібник з управління договорами - визначає процеси, функції та дозволяє обом сторонам 
виконувати свої зобов'язання 

❑ Система електронного документообігу - містить копії договору для довідкових цілей, Посібник з 
адміністрування договорів в електронному форматі, копії всієї кореспонденції сторін договору

❑ Система подання документів на папері - забезпечує легкий доступ до ключових документів 
протягом усього терміну дії договору

❑ Система для запису та аналізу даних, пов'язаних з виконанням приватного партнера

❑ Система управління робочим процесом - фіксує завдання команди з управління договорами та 
автоматизує процеси 

❑ План управління ризиками - забезпечує належний моніторинг та управління умовними 
зобов’язаннями за договором ДПП

❑ Базова фінансова модель - ключові дані для розрахунку фінансових наслідків подій, що викликають 
зміни та обумовлюють виплату компенсацій

❑ Модель оплати - дозволяє команді з управління договорами визначати рівень виконання 
приватною стороною у порівнянні з кожним ключовим показником виконання для кожного періоду 
платежу 

❑ Звіти про хід виконання 



Етап будівництва 

❑ Основні заходи на цьому етапі включають:
• Приватний партнер займає майданчик для реалізації проєкту та отримує

необхідні дозволи та ліцензії, щоб забезпечити собі можливість
виконувати будівельні роботи;

• Проєкт будівельних робіт остаточно доопрацьований;
• Виконуються будівельні роботи;
• Готовий інфраструктурний об'єкт здано в експлуатацію та передано

команді з експлуатації

❑ На етапі будівництва в рамках ДПП велика увага приділяється завершенню
будівництва у встановлені строки та в межах запланованого бюджету, що є
важливим фундаментом для успіху проєкту

❑ Не слід недооцінювати достатнє планування для плавного переходу від
етапу будівництва до етапу експлуатації



Обов'язки сторін на етапі будівництва 

❑ Здійснювати моніторинг виконання приватним 
партнером та його будівельного договору 

❑ Здійснювати моніторинг процесу будівництва 
(перевірка прогресу та дотримання умов 
договору) 

❑ Оцінити якість та функціональність об'єкту  під 
час його здачі в експлуатацію 

❑ Управляти претензіями, змінами та будь-якими 
несподіваними подіями 

❑ Управляти вирішенням спорів

❑ Управляти переходом до етапу експлуатації

Обов'язки державного сектору (команди з 
управління договорами)

❑ Отримати необхідні дозволи 

❑ Виконати проєктно-будівельні роботи 

❑ Здати будівництво в експлуатацію та перейти 
до експлуатації

❑ Готувати регулярну інформацію щодо 
прогресу (графік, етапи тощо)

Обов'язки приватного сектору (компанії
спеціального призначення / проєктної компанії) 



Реагування на неналежне виконання 
приватного партнера під час будівництва 

❑ Неналежне виконання приватного
партнера може призвести до затримок із
виконанням вимог щодо передбачуваної
дати завершення будівництва,
неподання належних або своєчасних
звітів тощо.

❑ Механізми усунення неналежного
виконання на етапі будівництва
включають:
• Заздалегідь визначені збитки та штрафи
• Гарантії виконання зобов'язань з

будівництва
• Підтримка спонсора
• Процеси, пов'язані з подією невиконання

договору

Якщо спостерігається неналежне
виконання, державному партнеру слід:
1. Переглянути наявні договірні механізми,

для його усунення
2. Оцінити потенційний вплив
3. Визначити, які механізми можна задіяти
4. Визначити, яке спілкування із

зацікавленими сторонами та
громадськістю може знадобитися

5. Правильно задокументувати порушення,
щоб мати поточний запис про
порушення та виконання для цілей
вирішення ситуацій щодо систематичних
порушень



Етап експлуатації та технічного 
обслуговування 

❑ Завдання управління договорами на етапі експлуатації:

• Забезпечити виконання приватним партнером своїх зобов’язань щодо
обслуговування та (у відповідному випадку) експлуатації інфраструктури

• Забезпечити виконання державним партнером своїх зобов’язань щодо
нагляду за етапом експлуатації

• Керувати взаємодією із зацікавленими сторонами для підтримки
результатів проєкту

❑ Успіх проєкту в кінцевому рахунку залежить від послуг, що надаються
проєктом на етапі експлуатації



Обов'язки сторін на етапі експлуатації 

❑ Управляти договором ДПП протягом етапу експлуатації, 
щоб забезпечити отримання очікуваних вигід від проєкту

❑ Здійснювати моніторинг надання послуг та очікуваних 
вигід від проєкту

❑ Здійснювати моніторинг виконання приватного партнера, 
проводити огляди 

❑ Здійснювати платежі (якщо є) 

❑ У випадку концесій, ефективно здійснювати моніторинг
доходів, отриманих приватним партнером і, якщо 
необхідно, стягувати частку доходу або будь-які інші 
належні йому від приватного партнера виплати

❑ Здійснювати моніторинг зобов’язань та підготовку 
звітності 

❑ Управляти претензіями, змінами та будь-якими 
несподіваними подіями 

❑ Управляти вирішенням спорів

❑ Накласти штрафні санкції у разі неналежного виконання 
або невиконання 

Обов'язки державного сектору (команди з 
управління договорами)

❑Експлуатувати та підтримувати інфраструктуру 
протягом усього етапу експлуатації

❑Готуйте регулярні оновлення прогресу (графік, 
етапи тощо)

Обов'язки приватного сектору (компанії 
спеціального призначення / проєктної компанії) 



Моніторинг та управління виконанням 

❑ Державний партнер відстежує, чи виконує приватна сторона вимоги щодо
експлуатації та обслуговування (KPI) за допомогою перевірок, звітів, робочих
зустрічей, зворотного зв'язку від користувачів
• Державний партнер також повинен здійснювати моніторинг фінансового стану

приватного партнера

❑ Дохід приватного партнера пов'язаний з його виконанням (результатами), але лише
один цей стимул не є достатнім, і неналежне виконання та недотримання вимог все
одно можуть мати місце

❑ Механізми усунення неналежного виконання (зафіксовані в договорі ДПП)
• Утримання з платежів, що здійснюються державою чи органом місцевого

самоврядування
• Посилений нагляд за витратами приватного партнера
• Ініціювання процесу, пов'язаного з невиконанням договору, (вимога від

приватного партнера надати "план виправлення" та виправити ситуацію)
• Процес заміни приватного партнера
• Дострокове розірвання договору

❑ Неналежне виконання може створити значну напругу у відносинах ДПП => прозоре
спілкування є ключовим фактором

Дострокове розірвання
повинно бути крайнім
заходом. Натомість
акцент слід зробити на:
1. Адекватному

управлінні
виконанням

2. Виявленні та
зменшенні ризиків, які
можуть призвести до
події невиконання
договору

3. Управління спорами
відповідно до Процесу
вирішення спорів

4. Права на заміну
приватного партнера



Приклад ключових показників ефективності -
проєкт водопостачання (опитування задоволеності користувачів)

Елементи Деталі

KPI

• Більше або дорівнює 70% задоволеності за результатами опитування користувачів, для опитувань 

користувачів, проведених технічним агентом

• 4 щоквартальних зустрічі, що проводяться з користувачами разом із службовими особами, зустрічі 

проводитимуться державними працівниками

Частота 

моніторингу

• Кожні півроку для опитувань користувачів технічним агентом

• Щоквартально для зустрічей державного відомства  з користувачами / зацікавленими сторонами 

Джерело 

даних

• Піврічний звіт з інформаційної системи управління, поданий технічним агентом

• Щоквартальний звіт з інформаційної системи управління, поданий державним відомством

Період 

виправлення

Якщо менше 70% користувачів задоволені, буде підготовлений план коригувальних дій, період виправлення 

має бути визначено в плані

Штрафні

санкції

Виплата заздалегідь визначених збитків у розмірі 0,02% від вартості капіталу за кожен тиждень затримки після 

закінчення періоду виправлення 

Примітка: згадані вище показники ефективності є орієнтовними



Налагодження процесу виплат державного 
партнера 

❑ Державний партнер здійснює виплати приватній стороні на етапі експлуатації
(також у деяких концесіях, якщо потрібне фінансування на покриття розриву
життєздатності (тобто субсидія), як правило, це відбувається за регулярним циклом
(щорічно, щомісяця, раз на два роки)

❑ Механізм оплати = базова сума + будь-які автоматичні коригування - розрахунок
утримань за неналежне виконання чи невідповідність вимогам

❑ Несплата може призвести до: порушення договору ДПП, завдання шкоди
кредитоспроможності державного партнера та його репутаційних ризиків, впливу
на здатність приватного партнера обслуговувати свій борг

❑ Команда з управління договорами повинна мати повне розуміння платіжних
зобов'язань, а процеси повинні бути задокументовані в Керівництві з
адміністрування договорів

Стандарти виконання Механізм оплатиМоніторинг виконання
Договірні 

засоби захисту

Договірні критерії Рівні обслуговування Повторне неналежне виконання 



Моніторинг зобов'язань на етапі експлуатації

❑ Довгострокові договори ДПП створюють довгострокові зобов'язання та умовні зобов'язання

❑ Загальне управління державним фіскальним станом та програмою ДПП вимагає вичерпної
інформації про всі державні проєкти ДПП та пов'язані з ними зобов'язання

• Цього можна досягти шляхом періодичного оновлення фіскального стану та величини
зобов'язань за кожним проєктом та очікуваних умовних зобов'язань

❑ Mінекономіки та Мінфін виконують наглядову роль щодо всього урядового портфелю ДПП, а
щоб ефективно виконувати свою роль, їм слід:

• Пам’ятати про довгострокові витрати

• Здійснювати моніторинг непогашених фіскальних зобов’язань та забезпечувати, щоб вони
були виконані

• Точно і прозоро розкривати зобов'язання перед громадськістю у звітах або бюджетних
документах

❑ Мінфін може враховувати ці зобов'язання для цілей державного бюджетування та обліку

Зміст звітів, що подаються державними партнерами, див. у наказі Мінекономіки №986 від 26 травня 2020 р.



Управління ризиками під час управління 
договорами 

Планування управління ризиками

Ідентифікація ризику

Оцінка ризику

План реагування на ризики
Моніторинг ризику та контроль

Ідентифіковано новий ризик 

Етап оцінки Етап управління договорами

Для забезпечення ефективного моніторингу ризиків слід деталізувати та впровадити наступне:
• Комплексні процедури звітності
• Ефективний моніторинг та звітність про існуючі та нові ризики
• Механізми зворотного зв’язку щодо аналізу та пом’якшення наслідків



Управління змінами 

❑ Зміни до договору – вимога щодо змін в інфраструктурі та послугах, що надаються
приватним партнером за договором

❑ Нові переговори - якщо необхідна або бажана зміна не може бути здійснена в
рамках існуючого процесу за договором ДПП, державному партнеру може
знадобитися провести нові переговори за договором з приватним партнером

❑ Рефінансування – проєктна компанія може залучити нові кошти для заміни
існуючих постачальників фінансування чи провести нові переговори задля
фінансування початкового боргу на більш вигідних умовах. Договір ДПП повинен
встановлювати правила для визначення та розподілу прибутку від рефінансування

❑ Коригування ціни - прийняття передбачуваних рішень щодо того, чи слід та якщо
так, то яким чином вносити якісь зміни до цін або тарифів за договором ДПП у
відповідь на конкретні зміни навколишніх обставин



Управління відносинами

• Чи отримує кожна сторона очікувані 
вигоди?

• Наскільки добре працюють 
структури управління?

• Наскільки успішним вважається 
спілкування?

• Наскільки вільно сторони 
обмінюються інформацією  ?

• Чи вдається уникати конфліктів  або  
ефективно їх вирішувати?

• Чи задоволений кінцевий 
користувач?

• Як сприймає стосунки кінцевий 
користувач? 

Проблеми

• Вести та переглядати реєстр 

проблем, щоб аналізувати 

тенденції у виникненні 

проблем та їх вирішенні

• Періодичний огляд каналів 

зв'язку для оцінки їх 

ефективності та вжиття 

коригувальних заходів, якщо 

це необхідно

• Періодичні взаємодії в 

індивідуальному та 

груповому форматі між 

командами

Інструменти та прийоми Ключові особливості управління 
відносинами

1. Управління відносинами повинно 
здійснюватися на вищих рівнях 
договірних сторін

2. Для великих проєктів повсякденні 
відносини мають бути відокремленими 
від стратегічних взаємодій

3. Ролі та обов'язки команд з управління 
договорами повинні бути остаточно 
визначені під час підписання договору

4. Слід чітко визначити канали для 
взаємодії 

5. Слід окреслити механізм передачі
питань на розгляд на вищий рівіень

6. Комунікація повинна бути послідовною 
на всіх рівнях, підкріплена культурою 

обміну інформацією та швидкими діями



Вирішення спорів 

❑ Суперечки є притаманними будь-якому проєкту ДПП, можуть
впливати на успіх і невдачу та призвести до додаткових витрат
для всіх сторін

❑ Процедури вирішення спорів визначають інституційні механізми
вирішення спорів за договором і можуть бути прописані в
договорі ДПП

❑ Механізми вирішення спорів часто намагаються уникати,
наскільки це можливо, звернення до судової системи

❑ Завдання
• Виявляти справжні спори та не припускати, що існує спір кожного разу,

коли у проєкті виникає проблема
• Вирішувати суперечки ефективно, використовуючи належний процес

вирішення спорів
• Забезпечити продовження проєкту, поки спори вирішуються

Механізми вирішення 
спорів

❑ Медіація й узгодження 
розбіжностей

❑ Звернення до 
регулятора галузі 

❑ Судова система 
❑ Експертна група як 

арбітри 
❑ Міжнародний арбітраж 



Управління зацікавленими сторонами та 
стратегія комунікації

Проактивна комунікаційна стратегія може запобігти надходженню до державного партнера великої кількості 
запитів від зацікавлених сторін (тобто кінцевих користувачів, громадськості та засобів масової інформації)

Комунікаційна стратегія повинна застосовуватися до всіх етапів проєктного циклу ДПП 

• Зворотній зв’язок від зацікавлених сторін необхідний для оцінки потреби у наданні послуг та ідентифікації проєктів 
ДПП 

• Це допомагає державним органам здійснювати скринінг потенційних ДПП, обирати пріоритетні проєкти для етапу 
підготовки

Ідентифікація

• Інформація від зацікавлених сторін допомагає державним органам підготувати дослідження щодо економічної, 
фінансової та юридичної доцільності

• Спілкування допомагає виявити готовність платити та переселятись, а також інші екологічні та соціальні проблеми

Підготовка

• Приватна сторона об'єднує зусилля із залучення зацікавлених сторін на етапах проєктування, будівництва та 
експлуатації

• Приватна сторона застосовує механізми моніторингу та стратегії пом'якшення наслідків для розгляду скарг користувачів

Закупівлі

Реалізація

• Акцент на інформуванні зацікавлених сторін про прогрес, посилення прозорості та відкритості

• Взаємодія з місцевими підприємствами, щоб вони зрозуміли проєкт ДПП та подали конкурсні пропозиції



Розкриття інформації під час управління 
договорами 

РОЗКРИТТЯ 

ІНФОРМАЦІЇ 

ПІСЛЯ 

ЗАКУПІВЛІ

❑ Основна інформація про проєкт: інформація високого рівня

❑ Ризики: матеріальні ризики, розподіл, пом'якшення, фактичні події ризику та вартість

❑ Причини вибору ДПП: якісний та кількісний аналіз

❑ Фінансова інформація: структура фінансування, кошториси та фактичні доходи (обмежені типом

договору), прогнозований та фактичний дохід від власного капіталу (обмежені структурою та

типом договору)

❑ Державна підтримка: гарантії, гранти, земля, права, платежі за послуги та інші

❑ Тарифи: методологія, перегляд та регулювання тарифів

❑ Виконання: фактичне виконання на підставі цільових показників, фактичні штрафи на підставі

положень договору, незалежний звіт інженера або аудитора, а також відгуки та опитування

користувачів

❑ Розірвання договору: положення щодо припинення та положення про передачу об'єкта ДПП

❑ Нові переговори або зміни: деталі змін, вплив змін на вартість, фіскальні зобов’язання та умовні

зобов’язання, розподіл ризиків, тарифи або оплата, а також послуги або рівні обслуговування



Передача

❑ По закінченню терміну ДПП (концесії) всі активи та об'єкти проєкту повинні бути передані державному 
партнеру (концессієдавцю)

❑ Об'єкти повинні бути у справному робочому стані, жодні об'єкти, необхідні для експлуатації, не повинні бути 
вилучені

Роль приватного партнера 

❑ Передає після закінчення терміну дії договору об’єкти проєкту та 

експлуатаційний контроль над ними державному партнеру

❑ Забезпечує, що об'єкти працюють безперебійно відповідно до 

стандартів виконання

❑ Передає вбудовані креслення, якщо такі є, та безоплатну 

ліцензію на розроблене програмне забезпечення, якщо таке є

❑ Після технічної інспекції подає пропозицію щодо робіт з 

виправлення, необхідні для ремонту та обслуговування об'єктів

❑ Виконує ремонтно-відновлювальні роботи

Роль державного партнера

❑ Починає готуватися до передачі заздалегідь залежно 

від складності та розміру проєкту ДПП

❑ Керує сторонніми інспекціями стану об’єкта проєкту 

та його активів до закінчення терміну дії договору

❑ Проводить щорічні інспекції, щоб визначити 

необхідність проведення робіт з виправлення, а отже, 

інвестиції в проєктні активи

Резервний фонд

• Відсоток річних доходів може використовуватися для фінансування резерву для покриття інвестицій, необхідних для виправлення
• В кінці дії договору, за умови дотримання вимог щодо передачі об'єкту, залишок передається приватному партнеру



Ключові висновки 

❑ Управління договорами ДПП включає моніторинг та забезпечення виконання вимог 
договору ДПП; а також управління відносинами між державними та приватними 
партнерами

❑ Договори завжди є неповними, тобто вимоги та правила поведінки в усіх сценаріях не 
можуть бути зазначені в договорі. Отже, управління договорами ДПП повинно бути 
гнучким як щодо доступних ресурсів, так і навичок, щоб відповідати очікуванням 
договору на весь період дії

❑ Ефективно управляючи договором ДПП на етапі будівництва, державний партнер 
максимізує ймовірність завершення етапу будівництва вчасно та в межах бюджету, щоб 
можна було розпочати етап експлуатації та отримувати вигоди від проєкту

❑ Прозоре спілкування між державним партнером та приватною стороною є ключовим 
фактором 

❑ Розкриття  значного обсягу інформації має важливе значення для досягнення 
ефективності, також ДПП можуть вимагати міркувань, які не стосуються традиційних 
договорів


