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КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                             сесія                   скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

 

                         №                                 

 

Про доцільність здійснення  

державно-приватного партнерства  

у формі концесії 

З метою модернізації комунальної інфраструктури міста та покращення 

якості надання суспільно значущих послуг, враховуючи концептуальну записку 

та техніко-економічне обґрунтування проекту «Модернізація та експлуатація 

об’єктів комунальної інфраструктури, які належать територіальній громаді 

м.Кам’янське: лівобережна котельна по вул.Індустріальна, 2, котельня                      

по вул.Колеусівська, 26, котельня по вул.Дальня, 22а, котельня                            

по вул.Алтайська, 32а з теплотрасами, тепломережами та тепловими 

пунктами», витяг з протоколу №62 засідання постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної 

власності від 26.02.2020 (Дементьєв), на підставі висновку за результатами 

аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Кам‘янської міської ради від 

26.02.2020 №107, відповідно до ст.5 Закону України «Про концесію», розділу 

ІІІ Закону України «Про державно-приватне партнерство», постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.04.2011 №384 «Деякі питання організації здійснення 

державно-приватного партнерства», керуючись ст.26, ч.1 ст.59, ч.5 ст.60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати доцільним здійснення та здійснити державно-приватне 

партнерство та у формі концесії щодо Проекту «Модернізація та експлуатація 

об’єктів комунальної інфраструктури, які належать територіальній громаді 

м.Кам’янське: лівобережна котельна по вул.Індустріальна, 2, котельня                          

по вул.Колеусівська, 26, котельня по вул.Дальня, 22а, котельня                                          

по вул.Алтайська, 32а з теплотрасами, тепломережами та тепловими пунктами» 

(далі – Проект), шляхом укладення договору державно-приватного партнерства 

у формі концесії між державним партнером та приватним партнером, якого 

буде визначено на конкурсних засадах з урахуванням умов, передбачених  

висновком за результатами аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради від 26.02.2020 №107.  
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2. З метою визначення на конкурсних засадах приватного партнера для 

здійснення державно-приватного партнерства щодо Проекту: 

 2.1.Створити комісію з питань проведення конкурсу із визначення 

приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо 

Проекту та затвердити її склад згідно з додатком 1. 

 2.2. Затвердити Положення про комісію з питань проведення конкурсу із 

визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного 

партнерства щодо Проекту (додаток 2). 

 3. Доручити департаменту комунальної власності, земельних відносин, 

реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради (Калмиков), 

департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради 

(Максименко) та Комунальному підприємству Кам’янської міської ради 

«Кам’янська теплопостачальна компанія» здійснити заходи щодо:  

 - оформлення права комунальної власності на майно, що є об’єктом 

концесії; 

 - формування та/або державної реєстрації речових прав на земельні 

ділянки, необхідні для здійснення концесії;  

 - проведення інвентаризації та незалежної оцінки майна, що є об’єктом 

концесії (у разі необхідності). 

 4. Закріпити на праві господарського відання за Комунальним 

підприємством Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна 

компанія» комунальне майно: лівобережна котельна по вул.Індустріальна, 2, 

котельня по вул.Колеусівська, 26, котельня по вул.Дальня, 22а, котельня                                   

по вул.Алтайська, 32а з теплотрасами, тепломережами та тепловими пунктами, 

та доручити Комунальному підприємству Кам’янської міської ради 

«Кам’янська теплопостачальна компанія» здійснити дії щодо реєстрації 

речових прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 5. Департаменту економічного розвитку міської ради (Єрмоленко) вжити 

заходи, спрямовані на організацію інформаційного супроводження проекту 

державно-приватного партнерства, що здійснюється на умовах концесії, у тому 

числі щодо вивчення зацікавленості потенційних інвесторів, заходи, спрямовані 

на залучення радників та незалежних експертів (за потреби), заходи, спрямовані 

на забезпечення взаємодії між державно-приватними партнерами. 

 6. Делегувати виконавчому комітету Кам’янської міської ради всі права 

та повноваження Концесієдавця, визначені Законом України «Про концесію», 

зокрема, щодо затвердження конкурсної документації, прийняття рішення про 

проведення концесійного конкурсу, публікації оголошення про проведення 

концесійного конкурсу, прийняття рішення щодо допущення/недопущення 

претендентів до участі у конкурсі пропозицій, інформування претендентів про 

результати попереднього відбору, затвердження протоколу комісії, запрошення 

учасника, конкурсна пропозиція якого отримала найвищу оцінку, до укладення  
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концесійного договору, а також інші права, обов‘язки та повноваження 

концесієдавця, визначені Законом України «Про концесію». 

 7. Уповноважити департамент житлово-комунального господарства та 

будівництва міської ради спільно з комунальним підприємством Кам’янської 

міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія» підписати договір 

державно-приватного партнерства у формі концесії на стороні державного 

партнера.  

8. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

економічного розвитку міської ради, департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради, департамент комунальної власності, 

земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради, 

комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Кам’янська 

теплопостачальна компанія», координацію – на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А., 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Саусь К.В. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Щербатова Д.О., контроль – постійні комісії міської ради  

з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та 

інвестицій (Шкуренко), з питань житлово-комунального господарства (Сідоров) 

та з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та 

комунальної власності (Дементьєв). 

 

 

Міський голова       А.Л.БІЛОУСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від ________ №____________ 

СКЛАД 

комісії з питань проведення конкурсу із визначення приватного партнера для 

здійснення державно-приватного партнерства щодо Проекту «Модернізація              

та експлуатація об’єктів комунальної інфраструктури, які належать 

територіальній громаді м. Кам’янське: лівобережна котельна                                      

по вул.Індустріальна, 2, котельня по вул.Колеусівська, 26, котельня                           

по вул.Дальня, 22а, котельня по вул.Алтайська, 32а з теплотрасами, 

тепломережами та тепловими пунктами»  

 

САУСЬ 

Костянтин Вікторович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради,  

голова міської комісії 

МАКСИМЕНКО  

Олег Олегович 

- директор департаменту житлово-

комунального господарства та будівництва 

міської ради,  

заступник голови міської комісії 

БРАЖНИК 

Ольга Вікторівна  

- начальник планово-економічного відділу 

департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради,  

секретар міської комісії 

ГЛАДНЄВ 

Володимир Васильович 

- директор комунального підприємства 

Кам’янської міської ради «Кам’янська 

теплопостачальна компанія»  

ЄРМОЛЕНКО 

Галина Валеріївна 

- директор департаменту економічного 

розвитку міської ради  

КАЛМИКОВ 

Максим Юрійович 

- директор департаменту комунальної 

власності, земельних відносин та реєстрації 

речових прав на нерухоме майно міської 

ради 

КІРСІК  

Анна Вадимівна 
- начальник відділу закупівель департаменту 

житлово-комунального господарства                          

та будівництва міської ради 

ЛИСЯК 

Юрій Анатолійович 

- директор департаменту екології та 

природних ресурсів міської ради 

СКАКУН 

Олександр Іванович 

- заступник директора департаменту 

економічного розвитку міської ради 

 
 

Секретар міської ради              О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від ___________№ _______ 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань проведення конкурсу із визначення приватного партнера 

для здійснення державно-приватного партнерства щодо Проекту «Модернізація               

та експлуатація об’єктів комунальної інфраструктури, які належать 

територіальній громаді м. Кам’янське: лівобережна котельна                                              

по вул.Індустріальна, 2, котельня по вул.Колеусівська, 26, котельня                            

по вул.Дальня, 22а, котельня по вул.Алтайська, 32а з теплотрасами, 

тепломережами та тепловими пунктами» 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Це Положення визначає порядок створення, повноваження та 

порядок роботи комісії з питань проведення конкурсу із визначення приватного 

партнера (концесіонера) для здійснення державно-приватного партнерства                   

у формі концесії щодо Проекту «Модернізація та експлуатація об’єктів 

комунальної інфраструктури, які належать територіальній громаді 

м.Кам’янське: лівобережна котельна по вул.Індустріальна, 2, котельня                     

по вул.Колеусівська, 26, котельня по вул.Дальня,22а, котельня по 

вул.Алтайська,32а з теплотрасами, тепломережами та тепловими пунктами» 

(далі – Проект), визначення переможця конкурсу та укладення договору                     

у рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до Закону 

України «Про концесію» (далі – Положення). 

1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про 

концесію», Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера 

для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, 

комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 №484 

«Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» та 

інших нормативно-правових актів. 

1.3. Метою проведення конкурсу (далі – Конкурс) є визначення 

юридичної особи, крім державних та комунальних підприємств, або фізичної 

особи-підприємця (далі – Приватний партнер та/або Концесіонер), яка 

забезпечить створення сприятливіших найкращих умов для здійснення 

державно-приватного партнерства щодо Проекту.  

 

2.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА СКЛАД КОМІСІЇ 
 

2.1.  Комісія з питань проведення Конкурсу із визначення приватного 

партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо Проекту (далі 

– Комісія) утворюється Кам‘янською міською радою у складі не менше семи та 

не більше 25 осіб для підготовки і проведення Конкурсу із визначення 

Приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо 

Проекту. Виконавчий комітет Кам’янської міської ради (далі-Концесієдавець  
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та/або Державний партнер) має всі права та повноваження Концесієдавця, 

делеговані рішенням Кам’янської міської ради. 

2.2. Кількість членів конкурсної комісії має бути непарною. 

2.3. Комісія працює у формі засідань. Засідання Комісії є повноважними 

за умови присутності двох третин загального складу Комісії. Кожний член 

Комісії має один голос. Рішення Комісії приймаються простою більшістю 

голосів від її загального складу, та оформлюються протоколами, що 

підписуються усіма членами Комісії, присутніми на засіданні. 

2.4. До складу Комісії обов’язково включаються: 

- представники виконавчого органу Концесієдавця,  

- представники балансоутримувача майна, що є об’єктом концесії,  

- представники органів місцевого самоврядування територіальної 

громади, якщо об’єкт концесії стосується інтересів відповідної територіальної 

громади,  

- за рішенням Концесієдавця представники інших державних органів 

та органів місцевого самоврядування,  

- один представник профспілок балансоутримувача (за наявності). 

2.5. Голова та секретар Комісії є представниками Концесієдавця. 

2.6. За зверненням Концесієдавця кандидатури для включення до складу 

Комісії подаються відповідними органами протягом 10 календарних днів з дня 

надходження звернення. 

2.7. До Комісії Концесієдавцем на підставі договору можуть залучатися 

незалежні експерти з правом дорадчого голосу. 

2.8. Концесієдавець здійснює добір незалежних експертів на конкурсних 

засадах. 

2.9. Порядок конкурсного відбору незалежних експертів встановлюється 

органом з державно-приватного партнерства на конкурсних засадах відповідно 

до чинного законодавства. 

2.10. Незалежними експертами не можуть бути: 

- громадяни держави, визнаної Верховною Радою України 

державою-агресором, або особи, які перебувають у трудових чи інших 

договірних відносинах з такими громадянами; 

- засновники, учасники юридичних осіб, які подали заявку на участь 

у концесійному конкурсі або залучені як радники, або особи, пов’язані з ними 

відносинами контролю, а також особи, які перебувають у трудових чи інших 

договірних відносинах з такими юридичними особами. 

2.11. Оплата послуг незалежного експерта здійснюється за рахунок 

коштів реєстраційного внеску. 
 

3. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІЇ 
 

3.1. Комісія у своїй роботі керується та діє на підставі законодавства 

України, зокрема Закону України «Про концесію», Закону України «Про 

державно-приватне партнерство», Порядку проведення конкурсу з визначення 

приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо  
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об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній 

Республіці Крим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  

11.04.2011 №384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного 

партнерства», цього Положення та інших рішень, прийнятих Державним 

партнером. 

3.2. Основними принципами діяльності Комісії є: 

- законність; 

- колегіальність; 

- недискримінація учасників; 

- відкритість та прозорість; 

- повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених 

умов Конкурсу; 

- об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій; 

- обґрунтованість прийнятих рішень. 

3.3. До завдань Комісії належать: 

 визначення строків проведення концесійного конкурсу, у тому 

числі строку для проведення прекваліфікації та конкурсу пропозицій; 

 розроблення та подання на затвердження Концесієдавцю 

конкурсної документації; 

 реєстрація заявок претендентів на участь у попередньому відборі; 

 забезпечення претендентів і учасників концесійного конкурсу 

необхідною інформацією (документами) для підготовки та подання заявки на 

участь у попередньому відборі, конкурсної пропозиції, надання претендентам 

або учасникам Конкурсу роз’яснень щодо конкурсної документації. Усі 

роз’яснення в обов’язковому порядку надсилаються всім претендентам або 

учасникам; 

 надання на затвердження Концесієдавцю висновку щодо 

допущення (недопущення) претендентів до участі у конкурсі пропозицій; 

 розгляд та оцінка конкурсних пропозицій учасників концесійного 

конкурсу; 

 підготовка висновків щодо визначення найкращих умов здійснення 

концесії, запропонованих учасниками концесійного конкурсу; 

 повідомлення переможця концесійного конкурсу про результати 

концесійного конкурсу; 

 інші завдання, пов’язані з організацією та проведенням 

концесійного конкурсу. 

3.4. У разі проведення концесійного конкурсу та/або конкурентного 

діалогу в ЕТС до завдань Комісії належать: 

 визначення строків проведення концесійного конкурсу, у тому 

числі строку для проведення прекваліфікації та конкурсу пропозицій; 

 розроблення та подання на затвердження Концесієдавцю 

конкурсної документації; 

 забезпечення претендентів і учасників концесійного конкурсу 

необхідною інформацією (документами) для підготовки заявки на участь у 

попередньому відборі, конкурсної пропозиції, надання претендентам або  
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учасникам конкурсу роз’яснень щодо конкурсної документації. Усі роз’яснення 

в обов’язковому порядку надсилаються всім претендентам або учасникам; 

 у разі проведення прекваліфікації - подання на затвердження 

Концесієдавцю висновку щодо допущення (недопущення) претендентів до 

участі у конкурсі пропозицій; 

 розгляд та перевірка документів переможця концесійного конкурсу; 

 інші завдання, пов’язані з організацією та проведенням 

концесійного конкурсу. 

3.5. Комісія зобов’язана розробити або забезпечити розроблення 

радниками конкурсної документації та подати її на затвердження 

Концесієдавцю у строк, визначений Концесієдавцем, але не пізніше ніж через 

180 календарних днів з дня затвердження складу Комісії. За рішенням 

Концесієдавця зазначений строк може бути подовжений, але не більше ніж на 

180 календарних днів. 

3.6.   Комісія має право: 

3.6.1. Звертатися до Державного партнера та в інші органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства 

із запитами щодо: 

 забезпечення Комісії інформацією про об’єкт державно-приватного 

партнерства, документами та іншими матеріалами, необхідними для роботи 

Комісії під час розробки та визначення умов Конкурсу та конкурсної 

документації; 

 отримання інформації, що потребує спеціальних знань, висновків, 

консультацій, роз’яснень тощо з питань, що виникають під час проведення 

Конкурсу; 

3.6.2. Заслуховувати на своїх засіданнях пояснення уповноваженого 

представника претендента або учасника Конкурсу.     

3.7.   Комісія зобов’язана: 

3.7.1. Здійснювати свої повноваження відповідно до покладених на неї 

завдань, визначених законодавством та цим Положенням. 

3.7.2. Сприяти забезпеченню рівних умов для претендентів та учасників 

Конкурсу під час виконання покладених на неї завдань. 

3.8.   Член Комісії відповідно до норм законодавства та цього Положення: 

3.8.1. Бере участь в обговоренні питань порядку денного засідання 

Комісії, надає пропозиції щодо питань порядку денного засідань Комісії та 

проекти рішень з питань порядку денного засідань Комісії, голосує з питань 

порядку денного засідань Комісії. 

3.8.2. Знайомиться з документами, що виносяться на розгляд Комісії, та                

з протоколами засідань Комісії. 

3.8.3. Викладає у письмовій формі на ім’я Голови Комісії свою окрему 

думку (додається до протоколу) у разі незгоди з прийнятим на засіданні Комісії 

рішенням або із змістом протоколу, про що робиться відповідний запис                             

у протоколі. 

3.8.4. Звертається з пропозиціями, заявами та іншими зверненнями до 

Голови Комісії. 



5 

 

3.8.5. Бере участь у діяльності Комісії, виконує розпорядження і 

доручення Голови Комісії. 

3.8.6. Об'єктивно та неупереджено оцінює конкурсні пропозиції учасників 

Конкурсу відповідно до основних критеріїв і порядку оцінки конкурсних 

пропозицій, визначених умовами Конкурсу. 

3.8.7. Заповнює і підписує відомості про результати проведення оцінки 

конкурсних пропозицій (далі – відомості про оцінювання) та подає їх 

секретареві Комісії. 

3.9. Усі члени Комісії зобов’язані не розголошувати інформацію, яка 

стосується Конкурсу, в тому числі інформацію, надану претендентами та 

учасниками Конкурсу. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ 

 

4.1. Комісія розпочинає свою роботу з дня прийняття Державним 

партнером рішення про її створення. 

4.2. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. 

4.3. Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 

двох третин усіх членів Комісії. 

4.4. У разі присутності на засіданні Комісії менше двох третин її складу 

Голова Комісії призначає нову дату засідання Комісії, але не пізніше ніж через 

три робочі дні від дати засідання Комісії, що не відбулося. 

4.5. Засідання Комісії проводить її Голова, який: 

4.5.1. Організовує роботу Комісії і здійснює керівництво нею, визначає 

дату та час проведення засідань Комісії, приймає та оголошує рішення про 

перерву в роботі Комісії. 

4.5.2. Відкриває засідання Комісії та оголошує засідання Комісії 

закритим. 

4.5.3. Визначає порядок денний засідання Комісії та приймає рішення 

щодо включення питань до порядку денного засідання Комісії. 

4.5.4. Веде засідання Комісії, оголошує питання порядку денного 

засідання Комісії та визначає порядок їх обговорення, надає та позбавляє слова 

виступаючих на засіданні Комісії. 

4.5.5. Оголошує проекти рішень та остаточні рішення Комісії. 

4.5.6. Підписує повідомлення, запити, відповіді, пояснення та інші 

документи від імені Комісії на адресу органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, фізичних, юридичних осіб з питань, що стосуються 

роботи Комісії. 

4.5.7. Забезпечує належне ведення та схоронність конкурсної справи. 

4.5.8. Дає доручення, обов’язкові для членів Комісії. 

4.5.9. Дає доручення експертам, консультантам, які залучені до роботи 

Комісії. 

4.5.10. Організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії. 

4.5.11. Представляє Комісію у відносинах з організаціями, іншими 

юридичними та фізичними особами. 
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4.5.12. Виконує інші функції, пов’язані з організацією та проведенням 

Конкурсу. 

4.6. У разі відсутності Голови Комісії його повноваження виконує 

заступник, визначений рішенням про створення Комісії. 

4.7. Засідання Комісії є відкритими, крім засідань, на яких проводиться 

оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця Конкурсу. 

4.8. Секретар Комісії:   

4.8.1. Cкладає та оформляє протоколи засідань Комісії. 

4.8.2. Здійснює підрахунок голосів членів Комісії за результатами 

голосування з питань порядку денного засідання Комісії. 

4.8.3. Організовує, забезпечує та контролює виконання рішень Комісії. 

4.8.4. Готує документи з питань порядку денного засідань Комісії                           

і організовує ознайомлення членів Комісії з документами. 

4.8.5. Організовує проведення засідань Комісії, готує та розсилає 

повідомлення членам Комісії про проведення засідань Комісії у порядку, 

визначеному цим Положенням, не менше як за три робочих дні до дати їх 

проведення. 

4.8.6. Веде конкурсну справу та забезпечує її схоронність. 

4.8.7. Приймає пропозиції щодо питань порядку денного засідань Комісії 

у письмовому вигляді та невідкладно передає їх Голові Комісії. 

4.8.8. Приймає пропозиції, заяви та інші звернення членів Комісії. 

4.8.9. Реєструє заявки на участь у Конкурсі у книзі реєстрації вхідної                    

та вихідної кореспонденції, реєструє конкурсні пропозиції щодо Проекту,                    

а також інші документи, які надходять на адресу Комісії. 

4.8.10. Проводить перевірку правильності розрахунків, наведених                          

у відомостях про оцінювання за кожною конкурсною пропозицією, підсумовує 

бали, нараховані членами Комісії, складає та підписує звіт про результати 

проведення оцінки конкурсних пропозицій. 

4.8.11. Подає Комісії звіт про результати проведення оцінки конкурсних 

пропозицій разом з відомостями про оцінювання для розгляду та визначення 

переможця Конкурсу. 

4.8.12. Від імені Комісії готує та надсилає учасникам Конкурсу запити 

щодо надання додаткової інформації, запрошення на засідання Комісії для 

надання пояснень щодо наданих документів, а також повідомлення, запити, 

відповіді та інші документи претендентам, учасникам, органам державної 

влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам. 

4.8.13. Готує проекти рішень з питань порядку денного засідання Комісії. 

4.8.14. Виконує доручення Голови Комісії, забезпечує належну 

підготовку матеріалів для розгляду Комісією та правильність ведення 

протоколів засідань Комісії. 

4.8.15. Виконує інші функції, пов’язані з організацією та проведенням 

Конкурсу. 

4.9. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів Комісії. Усі рішення Комісії приймаються шляхом поіменного 

усного голосування (тільки «за» або «проти»). Члени Комісії користуються  



7 

 

рівним правом голосу у прийнятті рішень. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

4.10. За результатами засідання Комісії складається протокол, який 

підписується головуючим та секретарем, членами Комісії, які брали участь у 

засіданні. 

4.11. Член Комісії у разі незгоди з прийнятим рішенням або із змістом 

протоколу може викласти у письмовій формі свою окрему думку (додається до 

протоколу), про що робиться відповідний запис у протоколі. 

4.12. Усі члени Комісії зобов’язані не розголошувати інформацію, яка 

стосується Конкурсу, в тому числі інформацію, надану претендентами та 

учасниками Конкурсу. 

4.13. Секретар Комісії з дня прийняття Державним партнером рішення 

про створення Комісії заводить конкурсну справу, яка включає:   

4.13.1. Книгу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, що стосується 

Конкурсу. 

4.13.2. Протоколи засідання Комісії. 

4.13.3. Копію рішення Державного партнера про допущення 

(недопущення) претендента до участі у Конкурсі. 

4.13.4. Заявки, конкурсні пропозиції та додані до них документи. 

4.13.5. Листи претендентів та учасників Конкурсу, отримані поштою, 

факсом або електронною поштою. 

4.13.6. Інші матеріали, що стосуються Конкурсу.     

4.14. Книга реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції 

пронумеровується, прошивається та скріплюється печаткою Державного 

партнера.       

4.15. Ведення та схоронність конкурсної справи забезпечують Голова 

Комісії та секретар Комісії. Зберігання конкурсної справи забезпечує 

Державний партнер.     

4.16. Після закінчення Конкурсу конкурсна справа за описом передається 

до архіву Державного партнера.          

4.17. Пропозиції членів Комісії щодо внесення питань до порядку денного 

засідання Комісії мають бути викладені у письмовій формі на ім’я Голови 

Комісії та надіслані факсом, електронною поштою або надані особисто через 

секретаря Комісії не пізніше ніж за два робочі дні до дати засідання Комісії.   

4.18. Пропозиції членів Комісії реєструються секретарем Комісії у книзі 

вхідної та вихідної кореспонденції.      

4.19. Пропозиція до порядку денного засідання Комісії має містити:         

4.19.1. Прізвище, ім'я та по батькові члена Комісії, який її вносить. 

4.19.2. Найменування особи, представником якої є член Комісії. 

4.19.3. Зміст пропозиції щодо включення питання до порядку денного 

засідання Комісії та проект рішення із запропонованого питання. 

4.19.4. Перелік документів, які додаються до пропозиції до порядку 

денного засідання Комісії та є необхідними для прийняття членами Комісії 

рішень з питань порядку денного засідання Комісії.        
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4.20. Голова Комісії при отриманні пропозиції члена Комісії щодо 

включення питання до порядку денного засідання Комісії вносить їх шляхом  

включення нових питань та проектів рішень до порядку денного засідання 

Комісії. 

4.21. Голова Комісії відмовляє у внесенні питання до порядку денного 

засідання Комісії у разі, якщо: 

4.21.1. Пропозиція щодо внесення питання до порядку денного засідання 

Комісії містить питання, яке не належить до компетенції Комісії відповідно до 

законодавства, цього Положення, інших нормативно-правових актів, які 

регулюють правовідносини щодо проведення конкурсів з визначення 

Приватного партнера. 

4.21.2. Пропозиція щодо внесення питання до порядку денного засідання 

Комісії оформлена з порушенням вимог, зазначених у цьому Положенні. 

4.21.3. Пропозиція щодо внесення питання до порядку денного засідання 

Комісії містить питання, рішення з якого було прийняте на одному з попередніх 

засідань.     

4.22. Про прийняте рішення щодо включення питання до порядку денного 

засідання Комісії або відмову у включенні такого питання до порядку денного 

засідання Комісії та про порядок денний засідання Комісії з урахуванням 

питань, які були включені за пропозиціями членів Комісії, Голова Комісії 

повідомляє членам Комісії, які прибули для участі у засіданні Комісії, на 

початку такого засідання Комісії.         

4.23. Комісія у разі виникнення потреби в отриманні додаткової 

інформації щодо претендентів або учасників Конкурсу та їх конкурсних 

пропозицій має право запрошувати на свої засідання таких претендентів та 

учасників Конкурсу, заслуховувати їх пояснення.      

4.24. Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня закінчення 

строку для подання конкурсних пропозицій за результатами розгляду та оцінки 

всіх конкурсних пропозицій готує висновок щодо визначення найкращих умов 

здійснення концесії, в якому зазначаються результати оцінки всіх конкурсних 

пропозицій та визначається конкурсна пропозиція, що отримала найвищу 

оцінку. Висновок щодо визначення найкращих умов здійснення концесії 

оформлюється протоколом Комісії, який публікується на офіційному веб-сайті 

Концесієдавця наступного робочого дня після його затвердження 

Концесієдавцем. 

 
 

 

Секретар міської ради      О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ 


