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Завдання семінару 

Обговорити сутність, 
принципи та 

характеристики 
державно-приватного 
партнерства, а також 
роль громадськості у 

цій сфері
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Розглянути 
принципи, підходи 
та гарні практики 

розкриття 
інформації за 

проєктами ДПП   
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Обговорити підходи та 
практику розкриття 

інформації з питань ДПП 
відповідно до 

законодавства України та 
можливості її отримання 

громадськістю   

3



І. Коротко про державно-приватне партнерство

Що таке державно-
приватне 

партнерство (ДПП)

Для реалізації яких 
проєктів  зазвичай 

застосовується 
механізм ДПП

У чому полягають  
суспільні переваги  

ДПП

Які можливості для 
реалізації проєктів 

ДПП існують в 
Україні

Якою може бути 
роль громадськості 

у цій сфері



ДПП - один з 
механізмів 
реалізації 

інфраструктурних 
проєктів 

Застосування цього механізму не може зробити 
поганий проєкт добрим 

Але у певних випадках цей механізм може стати 
або єдиним способом реалізації затребуваного 

суспільством проєкту, або  найбільш 
ефективним механізмом

ДПП суттєво розширює можливості публічної 
влади у розбудові інфраструктури



Характеристики проєкту ДПП

❑ Наявність публічного інтересу

❑ Проєкт не обмежується створенням / реконструкцією
інфраструктурного об’єкту, але й передбачає надання суспільно
значимих послуг з використанням об'єкту ДПП

❑ Ефективність реалізації проєкту оцінюється відповідно до досягнення
приватним партнером результативних показників, встановлених
договором ДПП. Й саме від цього залежить відшкодування
інвестицій приватного партнера

❑ Розподіл ризиків між державним та приватним партнером

❑ Інвестиції приватного партнера

❑ Довгостроковість (5 - 50 років)



Сфери 
застосування 

ДПП

Будівництво доріг, мостів, тунелів

Громадський транспорт (метро, трамвай, тролейбус)

Створення та модернізація систем електро-, 
теплопостачання, водопостачання та водовідведення

Інфраструктура поводження з побутовими відходами

Соціальна інфраструктура (як будівництво/реконструкція і 
утримання, так і надання спеціалізованих послуг): лікарні, 
учбові заклади, дитячі садочки, спортивні заклади тощо



Види 
державно-
приватних 
партнерств

Концесії: плата за послуги, що надаються 
приватним партнером, 
переважно надходить від 
споживачів таких послуг

переважна частина ризиків 
попиту  відноситься до 
відповідальності приватного 
партнера

Неконце-
сійні ДПП 

(“governme
nt-pays”):

державний партнер замовляє 
послуги та оплачує їх

ризики попиту відносяться до 
відповідальності держави

Концесія – дорога біля 
великого міста:
▪ Плата за проїзд дорогою 
▪ Наявність альтернативної 

дороги
▪ Державна підтримка 

може бути передбачена 
для покриття низького 
попиту

Неконцесійне ДПП – дорога 
у сільській місцевості:
▪ Безоплатний проїзд
▪ Відшкодування 

інвестицій приватного 
партнера здійснюється за 
рахунок Державного 
дорожнього фонду у 
формі плати за 
експлуатаційну готовність

Приклад



Роль 
громадських 
інституцій у 
підсиленні 
суспільних 

переваг ДПП

❑ Участь у виборі проєктів для 
реалізації на умовах ДПП з 
урахуванням пріоритетів 
мешканців території

❑ Рекомендації щодо 
встановлення результативних 
показників за договорами ДПП/ 
концесій та забезпечення 
контролю за їх досягненням, у 
тому числі шляхом проведення 
суспільних опитувань (де це 
доречно)

❑ Модерування незрозумілих та 
проблемних питань, пов'язаних 
з реалізацією проєкту ДПП, в 
рамках їх обговорення владою,  
бізнесом та мешканцями міст

❑ Створення умов для уникнення 
непорозуміння між сторонами, 
на які проєкт здійснюватиме 
прямий або опосередкований 
вплив, та сторонами договору 
ДПП 



Належне розкриття 
інформації з питань ДПП 

– запорука активної 
участі громадськості у 

цих процесах 

❑ Суспільство зацікавлено у забезпеченні
надійності та якості інфраструктурних послуг
та має отримувати належну інформацію з
цього питання

❑ Організації громадянського суспільства
мають доносити наявну інформацію до
населення у доступній для нього формі, а
також забезпечувати суспільний контроль за
діяльністю публічної влади



ІІ. Розкриття інформації 
щодо ДПП: принципи та 
підходи

❑ Розкриття інформації в сфері ДПП є 
важливим для мобілізації приватного 
капіталу для інвестицій в інфраструктуру, 
підвищує довіру населення до проектів 
ДПП, дає змогу досягти кращого 
співвідношення ціни та якості та знизити 
ризик  корупції 

❑ Суспільство повинно мати доступ до 
інформації, яка дасть йому змогу оцінити 
ступінь узгодження приватних інвестицій 
із публічним інтересом, додержання 
приватним партнером стандартів 
надання послуг, а також забезпечити 
передбачуваність у процесі планування 
проєктів ДПП, створення рівних умов для 
учасників закупівель та застосування 
об’єктивних критеріїв оцінки конкурсних 
пропозицій 



Елементи структури розкриття інформації щодо ДПП

Шаблон

Стандартні умови 
договору

Керівництво щодо 
конфіденційної інформації

Політика ДПП/Посібники з 
розкриття інформації

Законодавство

Проективне розкриття
Застосування до договорів ДПП
Розкриття перед та після закупівлі
Відповідальні за розкриття

Елементи, що мають розкриватися
Часові рамки для розкриття
Процеси, ролі та відповідальності
Валідація (перевірка)

Стратегічно: безпека, захист
Публічний інтерес
Комерційна чутливість
Державна позиція з переговорів
Часові рамки 

Конкурсні пропозиції, проєкт
договору
Посилання на Посібник про 
розкриття, шаблони, статистичну 
інформацію

Динамічний
Простий та короткий
Пов’язаний з цілями, 
споживачами та перевагами
Відображає зміни та ціни

A Framework for Disclosure in Public-Private Partnership –WBG, COST, PPIAF



Механізми розкриття інформації
ЕЛЕМЕНТ ОПИС КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

ЗАКОНОДАВСТВО І 
ПОЛІТИКА

Закон та підзаконні акти, національні та регіональні Проактивне розкриття інформації; Обсяг розкриття інформації, що стосується ДПП
Визначення конфіденційної інформації; Терміни розкриття інформації  
Встановлення зворотного зв'язку

КЕРІВНИЦТВА Структура та процеси всередині уряду, які 
підтримують імплементацію законодавчих положень 
/ політики шляхом надання більшої ясності з питань, 
пов'язаних із діяльністю влади  

Елементи, які слід розкрити, і строки; Ролі та обов’язки; 
Пороги для невдач; Механізми моніторингу 
Наслідки невдач; Перевірка інформації: внутрішньої, зовнішньої  
Контрольні списки дій

A Framework for Disclosure in Public-Private Partnership –WBG, COST, PPIAF

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ Інформація, яку в ідеалі не слід розкривати:
▪ комерційно чутлива інформація  
▪ Інформація, яка може зашкодити позиції уряду у 

переговорах

Законодавчий чи політичний мандат, що забезпечує захист; Тлумачення закону чи 
політики  
Керівництво щодо ідентифікації конфіденційної інформації  
Стандартні положення щодо допомоги посадовим особам  
Часові рамки, пов'язані з конфіденційністю

ШАБЛОНИ Шаблони, які можуть допомогти державним 
службовцям у підготовці інформації для 
попереднього розкриття. Шаблони впливають на 
спосіб подання інформації та ефективність, з якою 
вона може бути підготовлена до розкриття, а також 
роблять її більш доступною

Висвітлення ключової частини інформації до та після закупівлі  
Динамізм: висвітлення поточного розкриття фінансової інформації та результатів 
діяльності, й іншої інформації  
Гнучкість обслуговування різних видів ДПП/ секторів
Інструкції щодо заповнення шаблону

ТЕХНОЛОГІЯ Технічні системи, пов'язані з платформою для 
розкриття інформації. Інформація про договір ДПП 
має великий розмір і повинна бути такою, що 
зберігається тривалий час, регулярно архівується і 
може вимагати надійних систем

Єдині або дезагреговані платформи даних; Легке завантаження; Толерантність до 
високого рівня трафіку
Системи безпеки для забезпечення обмеженого доступу до обробників даних та 
менеджерів; Ефективне та регулярне архівування

РЕСУРСИ Ресурси з точки зору кваліфікації та бюджету на 
надання послуг підтримки, включаючи 
обслуговування та оновлення сайту

Кваліфікований персонал для завантаження та оновлення інформації
Бюджет, доступний для технології: одноразовий капітал для початкового 
проектування/систем та періодичний бюджет для обслуговування та оновлення 
платформи та інформації



Особливості 
організації 
процесу 
розкриття 
інформації з 
питань ДПП

❑ Відповідальність за розкриття інформації за
проєктами ДПП, як й при організації
публічних закупівель, покладається на
публічний сектор (органи державної влади
та органи місцевого самоврядування)

❑ Водночас, після укладення договору
ДПП/концесії публічна влада не може
оприлюднювати всю необхідну інформацію
за проєктом, якщо не погодить це з
приватним партнером/ концесіонером. З
огляду на це, положення, що регулюють
розкриття інформації про виконання
договору ДПП/концесійного договору, мають
міститися у такому договорі



Вимоги до розкриття інформації за 
проєктами ДПП

Розкриття інформації має 
відбуватися протягом всього 

процесу ДПП та мати 
оперативний характер –

розуміння, що буде розкрито й 
коли

Для розкриття інформації має 
використовуватися єдина 

інформаційна платформа з 
посиланнями на інші джерела 

інформації (офіційні сайти 
органів публічної влади та 

приватних партнерів)

Інформація має бути доступною 
для сприйняття та давати 
відповіді на ті питання, які 

хвилюють суспільство – не може 
вважатися гарною практикою 

оприлюднення великих та 
складних для розуміння 

документів у форматі ПДФ

Гарною практикою вважається 
затвердження шаблонів для 

розкриття інформації за 
проєктами ДПП на всіх стадіях їх 

реалізації

Розкриття інформації має супроводжуватися 
суспільними дискусіями та носити 

ітераційний процес – сторона, що розкриває 
інформацію, має засвідчитись, що вона є 

зрозумілою та може бути оптимально 
використана усіма зацікавленими сторонами



Розкриття 
інформації: 
першочергові 
кроки

❑ Встановлення чітких рамок щодо розкриття
інформації (що буде розкрито, коли та у якій
формі) та відповідальності органів публічної
влади у цій сфері

❑ Забезпечити постійне розміщення інформації
за проєктами ДПП на публічних доменах

❑ Чітко визначити, яка комерційно чутлива
інформація, може складати комерційну
таємницю та мати статус конфіденційної
інформації, що не підлягає розголошенню

❑ Встановити вимоги до валідації розміщеної
інформації

❑ Розробити шаблон для розкриття інформації



Розкриття інформації: перед закупівлями

❑ Перед конкурсом: схвалений перелік проєктів із коротким описом 
проєкту, послуг, орієнтовної вартості, ймовірних джерел доходу та 
орієнтовних дат закупівель

❑ Конкурс: вираження зацікавленості, запит на кваліфікацію, конкурсна 
пропозиція (включаючи критерії оцінки та критерії переговорів щодо 
бажаного учасника), проєкт договору та докладний звіт про проєкт  

❑ Оцінки: імена претендентів та учасників конкурсу, ім’я обраного 
учасника, протоколи засідань комісії, усі повідомлення  учасникам  під 
час закупівлі та зміни до документів

❑ Звіти: будь-які звіти про нагляд, якщо такі є, та співвідношення ціна -
якість (або інша методологія оцінки) для розкриття інформації після 
фінансового закриття  



Розкриття інформації після закупівель

ПОСЛУГИ І ЦІНИ
ФІНАНСОВЕ 
ВИКОНАННЯ

РОЗКРИТТЯ ДЕРЖАВОЮ

▪ Рівень послуг за договором
▪ Рівень послуг по факту
▪ Випадки невиконання 

зобов'язань
▪ Штрафи та санкції, 

виплачені та виставлені
▪ Тарифна методологія
▪ Рівні тарифів та  варіації

▪ Прогнозовані доходи
▪ Отримані доходи та їх 

розподіл
▪ Інші фінансові 

показники

▪ Ключові ризики
▪ Ризики, що фактично 

виникли
▪ Оцінені платежі з боку 

уряду – прямі та умовні
▪ Фактичні платежі з боку 

уряду – прямі та умовні



Система 
розкриття 
інформації, 
дружня для 
користувачів

❑ Публікація всієї інформації, що підлягає розкриттю, на
порталі державних закупівель, а також на веб -сайтах
підрозділу ДПП, міністерства та приватної компанії

❑ Класифікація інформації за проєктами за етапами:
концепція, аналіз ефективності, закупівля та
експлуатація

❑ Наявність веб-сторінки з основною інформацією про
проєкт, інформацією про закупівлю, коротким описом
контракту, описом результатів поточної діяльності та
фінансових результатів, відео, фрагментами новин та
посиланнями на веб -сайт приватного партнера (за
наявності)

❑ Наявність посилання або інформації про те, де
користувачі можуть надати відгуки та скарги
(місцезнаходження, віртуальне чи інше), а також
процедури їх подання



Структура 
Шаблону для 
розкриття 
інформації

❑ Базова інформація про проєкт

❑ Інформація про закупівлю

❑ Інформація про ризики

❑ Оцінка варіанту реалізації проєкту як ДПП 
(Value for Money або інші методи)

❑ Фінансова інформація

❑ Державна підтримка

❑ Тарифи

❑ Розірвання договору

❑ Повторні переговори

❑ Інформація про досягнення результативних 
показників



III. Розкриття інформації 
відповідно до 
законодавства України



Законодавство України у сфері ДПП

1. Законодавство у сфері ДПП, нещодавно оновлено за підтримки
Світового банку та ЄБРР, відповідає кращим світовим стандартом:

❑ новий закон «Про концесію», оновлення Закону «Про державно-
приватне партнерство» (жовтень 2019)

❑ нові та оновлені підзаконні акти (2020-2021)

2. Лишилися проблеми у бюджетному регулюванні проєктів ДПП
(відсутність довгострокових бюджетних зобов'язань), що обмежує
застосування державної підтримки здійснення ДПП (проєкт Закону, що
має врегулювати ці питання, схвалено Верховною Радою України у
першому читанні)



Роль громадськості на етапі ініціювання 
проєктів ДПП

Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення ДПП, а в разі його
непогодження також і повідомлення про відмову у погодженні висновку з
обґрунтуванням причин відмови, підлягає оприлюдненню:

• на офіційному веб-сайті органу, уповноваженого проводити аналіз ефективності
здійснення ДПП, - протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення про здійснення
ДПП або про недоцільність здійснення державно-приватного партнерства у
встановленому законодавством порядку

• на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері ДПП, - протягом п’яти робочих днів
після погодження або відмови в погодженні висновку за результатами аналізу
ефективності здійснення ДПП

Закон «Про державно-приватне партнерство», ст.11



Роль 
громадськості 

на етапі 
проведення 
конкурсу на 
здійснення 

ДПП

Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного 
партнера публікується державним партнером у газеті 
"Урядовий кур'єр" або "Голос України" чи офіційному 

друкованому засобі масової інформації відповідного органу 
місцевого самоврядування або Автономної Республіки Крим, 
якщо державним партнером виступають такі органи, а також 
розміщується на офіційному веб-сайті державного партнера  

(ст. 15 Закону «Про  державно-приватне партнерство»)

Орган, що проводив конкурс, зобов'язаний у десятиденний строк з дня 
визначення переможця конкурсу оприлюднити інформацію та 

вмотивовані роз'яснення щодо підстав визначення переможця та 
відхилення пропозицій інших учасників конкурсу, шляхом 

опублікування її в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" чи 
офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу 

місцевого самоврядування або Автономної Республіки Крим, якщо 
державним партнером виступають такі органи, а також розміщення на 

офіційному веб-сайті державного партнера (ст. 16 Закону «Про  
державно-приватне партнерство»)



Додаткові вимоги щодо розкриття інформації 
(для концесій)

До початку функціонування електронної торгової системи опублікування інформації
відповідно до Закону України “Про концесію”, яке повинне здійснюватися в електронній
торговій системі, проводиться концесієдавцями шляхом надсилання державним
підприємствам “Прозорро.Продажі” та “Прозорро” для публікації:

❑ оголошення про проведення концесійного конкурсу та конкурсної документації (крім
інформації, що визначена таємною в порядку, передбаченому законом) ― протягом
десяти календарних днів з дня прийняття рішення про проведення концесійного
конкурсу

❑ змін до конкурсної документації ― протягом одного календарного дня з дня
затвердження відповідних змін

❑ роз’яснень щодо конкурсної документації ― протягом одного календарного дня з дня їх
надання

❑ інших документів щодо проведення концесійних конкурсів, що підлягають публікації, за
переліком згідно з додатком ― протягом п’яти робочих днів після укладення
концесійного договору

Постанова КМУ від 09 грудня 2020 р. № 1210



Перелік документів 
щодо проведення 

концесійних 
конкурсів, що 

підлягають 
публікації

1. Рішення та висновки щодо допущення/недопущення
претендентів до участі у конкурсі пропозицій.

2. Протоколи засідань конкурсної комісії (крім
інформації, що визначена претендентом/учасником
конкурсу конфіденційною та/або таємною
відповідно до Закону України “Про доступ до
публічної інформації”).

3. Звернення щодо роз’яснень та усунення порушень у
процесі проведення конкурсу (не персоніфіковані).

4. Скан-копія укладеного концесійного договору (крім
пунктів, які містять інформацію, що визначена
сторонами договору конфіденційною та/або
таємною відповідно до Закону України “Про доступ
до публічної інформації”).

5. Заявки претендентів на участь у попередньому
відборі (крім інформації, що визначена
претендентом конкурсу конфіденційною та/або
таємною відповідно до Закону України “Про доступ
до публічної інформації”).

6. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу (крім
інформації, що визначена учасником конкурсу
конфіденційною та/або таємною відповідно до
Закону України “Про доступ до публічної
інформації”).

Постанова КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1210



Структура 
інформації, 
що має 
надаватися в 
рамках 
моніторингу
(наказ 
Міністерства 
економіки  від 
26.05.2020  № 
986)

❑ Загальна інформація

❑ Показники результативності відповідно до
договору

❑ Фінансові зобов'язання приватного партнера
/ концесіонера за договором

❑ Державна підтримка за договором

❑ Аналіз ризиків, що покладені на державного
партнера / концесієдавця відповідно до
договору (уноситься інформація за тими
ризиками, які відповідно до договору
належать до відповідальності державного
партнера / концесієдавця)



Показники результативності, передбачені 
договором ДПП/концесії

Строки виконання зобов'язань 
приватного партнера / 

концесіонера за договором 
(термін будівництва об'єкта,   

термін початку надання 
послуг, виконання інших 

зобов'язань за договором)

Обсяг послуг, що надаються в 
рамках виконання договору 

(за всіма послугами)

Установлені договором вимоги 
до якості послуг, що надаються 
в рамках виконання договору 

(за кожною послугою)

Показники попиту та/або 
пропозиції на послуги, 

надання яких передбачено 
договором, зокрема кількість 

споживачів послуг (для кожної 
послуги)

Створення нових робочих 
місць у рамках виконання 

договору

Інші показники 
результативності, передбачені 

договором, зокрема 
енергоефективні, екологічні 

тощо



Аналіз ризиків, що покладені на державного 
партнера / концесієдавця відповідно до договору

❑ Затримка державним партнером / концесієдавцем у виконанні своїх 
зобов’язань

❑ Зміна цін (тарифів) на послуги, надання яких передбачено договором

❑ Збільшення потреб у фінансуванні за рахунок державного (місцевого) 
бюджету, у разі якщо відповідні платежі визначаються залежно від 
обсягу наданих послуг

❑ Низький попит на послуги, що надаються за договором

❑ Соціальні та політичні ризики (страйки, протести, війна, конфлікти на 
певній території)

❑ Зміна правового регулювання, що призводить до втрат приватного 
партнера / концесіонера 



Confidential

Посібник з питань ДПП: розроблено за підтримки 
Світового банку (сайт Мінекономіки)



Про роль 
громадськості 

у Посібнику 
ДПП

Посібник 1: Визначення зацікавлених сторін 
та планування консультацій

Посібник 2: Екологічна та соціальна 
доцільність

План комунікацій

Посібник 4: Управління взаємовідносинами 



Питання


