
ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ, АБО ЯК 

ПОДОЛАТИ ПОСТ КОЛГОСПНИЙ 

СИНДРОМ? 



Як долати  підлітковий вік?
0,641

0,695

1,352

0,313

0,453

0,785

0,615

0,338

0,786

0,313

0,399

• Індекс спроможності 
як вирок? 



ЧОМУ  НЕОБХІДНІ ПАРТНЕРСТВА?
Поєднують сильні сторони обох секторів: ів
учасників публічного сектора, і бізнесу.

• Соціальна 
відповідальність

• Відповідальність 
перед громадою

• Екологічні 
пріоритети

• Фінанси

• Технології

• Управлінська 
ефективність

• Підприємницький 
підхід

Публічний 
сектор

Приватний 
сектор
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Яскравий приклад



ЯКИМ Є ВАШЕ БАЧЕННЯ СУТНОСТІ 
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА?
Відповідно до визначення ООН,

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО 
–
це форма організації бізнесу між державною 
та приватною сторонами, яка дозволяє 
реалізовувати суспільно значущі проекти у 
різних сферах інфраструктури більш 
ефективним шляхом, ніж можна досягти 
ймовірними партнерами поодинці, та 
передбачає спільне інвестування матеріальних 
та нематеріальних активів.
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Державно-приватне партнерство (як механізм) –
передача частини діяльності з надання послуг (за які 
традиційно відповідає публічний сектор) приватному 
оператору на основі партнерських стосунків, розподілу 
вигод, ризиків і відповідальності між місцевою 
владою, приватним сектором та громадою.

Поняття “Публічно-приватне партнерство”
не потрібно плутати з поняттями: 

- Соціальне партнерство
- Партнерство у розробці стратегії розвитку
- Соціально відповідальний бізнес
- Приватизація

} Найбільш 
поширені
помилки!

6



1) довгостроковість відносин;
2) обов’язковість контракту між публічним і приватним 

партнерами; 
3) специфічні форми фінансування;
4) конкурентність залучення приватних партнерів;
5) розподіл відповідальності між публічним і приватним 

партнерами;
6) розподіл ризиків між публічним і приватним  партнерами;
7) платежі лише за фактично надані послуги, якість яких 

повинна бути вищою порівняно із наданням їх публічним 
сектором (у традиційний спосіб).

ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДПП:
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ОСНОВНІ ФОРМИ ДПП

Форма Сутність та особливості Права та ризики

Концесія

Приватний партнер –
концесіонер отримує у 
довгострокове володіння і 
користування державні активи 
(переважно на пільгових 
умовах). Право власності на 
вироблену продукцію 
передається концесіонеру. 
Вкладаючи інвестиції, ПП має 
гарантії їх повернення 
(мінімального рівня 
рентабельності). Може 
передбачатися проектування і 
будівництво нового об’єкту для 
надання послуг.

Держава залишається 
власником майна, яке є 
предметом концесійної 
угоди, уповноважує 
приватного партнера 
виконувати протягом 
визначеного терміну 
обумовлені в угоді функції 
і з цією метою наділяє 
його відповідними 
правами. 
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ІСТОТНІ УМОВИ КОНЦЕСІЙНОГО 
ДОГОВОРУ:

 фінансові умови створення об’єкта концесії; 
 умови надання земельної ділянки; 
 перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню; 
 умови встановлення та зміни цін; 
 строк дії договору концесії, умови і обсяги поліпшення об’єкта концесії та 

порядок компенсації зазначених поліпшень; 
 умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів; 
 порядок використання амортизаційних відрахувань; 
 відновлення об’єкта концесії та умови його повернення; 
 відповідальність за виконання сторонами зобов’язань; 
 страхування концесіонером об’єктів концесії, 
 порядок продовження і припинення дії договору; 
 вирішення спорів.
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ОБЕРЕЖНО: КОНЦЕСІЯ

 У концесію надаються об'єкти комунальної власності, які 
можуть використовуватися для здійснення певних видів 
господарського діяльності виключно державними 
підприємствами/об’єднаннями.

 Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають 
передачі в концесію, затверджується виключно на 
пленарному засіданні міської ради. 

 Концесієдавцем за договором концесії виступає 
виконавчий орган, уповноважений міською радою. 

Концесія є найбільш розповсюдженою формою 
державно-приватного партнерства

Новий закон прийнятий  у жовтні 2019 року. .
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ІСТОТНІ УМОВИ КОНЦЕСІЙНОГО 
ДОГОВОРУ:

 фінансові умови створення об’єкта концесії; 
 умови надання земельної ділянки; 
 перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню; 
 умови встановлення та зміни цін; 
 строк дії договору концесії, умови і обсяги поліпшення об’єкта концесії та 

порядок компенсації зазначених поліпшень; 
 умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів; 
 порядок використання амортизаційних відрахувань; 
 відновлення об’єкта концесії та умови його повернення; 
 відповідальність за виконання сторонами зобов’язань; 
 страхування концесіонером об’єктів концесії, 
 порядок продовження і припинення дії договору; 
 вирішення спорів.
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• ФОРМАТ МОЖЕ БУТИ 

РІЗНИМ .

• У ТОМУ ЧИСЛІ, 

МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО.
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ПРИКЛАДИ ММС

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОЇ СХЕМИ ЗБОРУ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В 
КОВАЛІВСЬКІЙ, НОВОСЕЛІВСЬКІЙ ТА

КУЛИКІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ

СМІТТЄВА РЕВОЛЮЦІЯ В ГРОМАДАХ М. ЗАВОДСЬКЕ, С. ТОКАРІ ТА С. ПІСКИ, ЯК ПРИКЛАД ВДАЛОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ГРОМАД ЗАРАДИ ЧИСТОГО ДОВКІЛЛЯ ПИРЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ –
СПІЛЬНА ІНІЦІАТИВА ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА 6 ГРОМАД РАЙОНУ

ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ 
ВІДХОДАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАД НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ

«СПІЛЬНИЙ РЕЙС» - СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ХАРКІВЕЦЬКОЮ, БЕЗСАЛІВСЬКОЮ СІЛЬСЬКИМИ РАДАМИ

МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО – ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИМ

ІНТЕРНЕТОМ ЖИТЕЛІВ ГРОМАД РЕШЕТИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ

ОНОВЛЕННЯ ЖИТТЯ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ – ЗАПОРУКА БЕЗПЕЧНОЇ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ПРОЕКТ СПІВРОБІТНИЦТВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ТА ШИШАЦЬКОЇ ОТГ У РАМКАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛАНКАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
(СТВОРЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ 

13



СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД : 

 Закон України «Про співробітництво територіальних 
громад. ( № 1508)

 Наказ мінрегіону
 27.08.2014  № 233 Про затвердження Примірних форм 

договорів про співробітництво територіальних громад
 Наказ мін регіону 
 НАКАЗ від 15.08.2014 № 225 "Про затвердження

Порядку формування та забезпечення функціонування
реєстру про співробітництво. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  НА ОСНОВНІ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. КАЛАНЧАЦЬКА ГРОМАДА.
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Наступні кроки з метою реалізації моделі
МЕР:



Помічнянська громада: логістика –
основний   елемент розвитку. 

Рік створення: 2017

Населені пункти, що входять до складу ОТГ: 
- м. Помічна;
- с. Помічна;
- с. Новопавлівка;
- с. Червоний Розділ.

Адміністративний центр: м. Помічна

Чисельність населення: 10 105 ос.

Площа громади: 83,89 км²

Голова громади: Антошик Микола Миколайович

Адреса Помічнянської міської ради: 27030, Кіровоградська
обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, буд.
91

Контактний тел.: (05253) 2-72-22

 





Наступні кроки з метою реалізації моделі МЕР

- Супроводження громади в процесі формування інвестиційної привабливості та поширення культури
підприємництва.

• Громада потребує створення Агенції місцевого розвитку на засадах співробітництва ОМС та місцевого бізнесу, або
відповідного структурного підрозділу у складі громади з метою активного пошуку додаткових ресурсів на розвиток,
впровадження практики проєктного управління.

- Формування культури промоції території.
• Громада слабко представлена в інформаційному просторі. Їй потрібний системний маркетинг в напрямі

просування її логістичних потужностей з одночасним нарощуванням логістичних можливостей.
- Впровадження культури міжмуніципального співробітництва.
• Співробітництво між територіальними громадами має стати для цієї території основою розвитку. Основними

партнерами для Помічнянської ОТГ є Новоукраїнська та Добровеличківська ОТГ, які можуть спільно
використовувати можливості для розвитку, інфраструктуру.

- Розвиток культури промислового туризму на основі можливостей історичних об’єктів інженерної
інфраструктури в напрямі екстремальний, зелений туризм.

• Така ідея може бути реалізована за умови інвестування у збереженні об’єктів інженерної інфраструктури, однак
вони вимагають відновлення. Крім того, громада потребує розвитку традицій гостинності, яких вимагає
поширення практики зеленого туризму.

•
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