
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від 24 липня 2019 року № 464 
м. Олександрія 

 
Про затвердження складу та Положення про комісію з питань 
проведення конкурсу з визначення приватного партнера для 
здійснення державно-приватного партнерства в рамках 
реалізації проекту «Будівництво льодової арени для 
проведення масових катань на ковзанах, тренувань та участі в 
спортивних змаганнях фігурних та хокейних секцій» 
 

Відповідно до пп. 43 п. 1 ст. 26, п. 1 ст. 52, п. 6 ст. 59, п. 5 ст. 60, п. 2 ст. 70 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  
від 11.04.2011 №384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного 
партнерства», рішення міської ради від 05.07.2019 № 745 «Про здійснення державно-
приватного партнерства в рамках реалізації проекту «Будівництво льодової арени для 
проведення масових катань на ковзанах, тренувань та участі в спортивних змаганнях 
фігурних та хокейних секцій» та з метою забезпечення організації та проведення конкурсу 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

1. Створити комісію з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера 
для здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту «Будівництво 
льодової арени для проведення масових катань на ковзанах, тренувань та участі в 
спортивних змаганнях фігурних та хокейних секцій» та затвердити її склад згідно          
з додатком 1. 

2. Затвердити Положення про комісію з питань проведення конкурсу з визначення 
приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації 
проекту «Будівництво льодової арени для проведення масових катань на ковзанах, тренувань 
та участі в спортивних змаганнях фігурних та хокейних секцій» згідно з додатком 2. 

3. Комісії з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера для 
здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту «Будівництво 
льодової арени для проведення масових катань на ковзанах, тренувань та участі в 
спортивних змаганнях фігурних та хокейних секцій» забезпечити розробку конкурсної 
документації, організацію та проведення конкурсу з визначення приватного партнера для 
здійснення державно-приватного партнерства в рамках зазначеного проекту. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 



2 
 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  
від 24 липня 2019 року № 464 
 

Склад комісії 
з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера  

для здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту  
«Будівництво льодової арени для проведення масових катань на ковзанах, тренувань та 

участі в спортивних змаганнях фігурних та хокейних секцій»  
 

Голова комісії: 
 

ДАВИДЕНКО  
Людмила Вадимівна 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

  
Заступник голови комісії: 

 
ГРИЦЕНКО  
Сергій Петрович 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

  
Секретар комісії: 

 
ГАВРИЛЕНКО  
Оксана Віталіївна 

- начальник відділу інвестицій та інновацій управління економіки 
міської ради  

  
Члени комісії: 

ГРИЩЕНКО  
Олена Володимирівна 
 

- начальник фінансового управління міської ради 

ІГНАТЬЄВА  
Тетяна Юріївна  

- начальник відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт 
управління житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування міської ради, головний архітектор 
м. Олександрії 

 
КУПЧЕНКО  
Олександр Павлович 

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради 

 
ЛОКТІОНОВА  
Олена Костянтинівна  

- начальник управління Держгеокадастру в Олександрійському 
районі Кіровоградської області (за згодою) 

 
КІСЕЛЬОВА  
Галина Олексіївна 

- депутат міської ради, голова  постійної комісії з питань освіти і 
науки, культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, 
фізкультури та спорту (за згодою) 

 
РАКУТА 
Сергій Миколайович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії  з питань 
приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних 
відносин (за згодою) 

 
СКЛЯР  
Юрій Анатолійович  
 

- начальник юридичного управління міської ради 
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СОСНА 
Людмила Василівна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

ЧЕРЕВАШКО  
Ростислав Євгенович 
 

- начальник управління економіки міської ради 

ЧЕРНЕЦЬКА 
Вікторія Миколаївна 
 

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради 

 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету  
від 24 липня 2019 року № 464 

 
Положення про комісію 

з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера  
для здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту  

«Будівництво льодової арени для проведення масових катань на ковзанах, тренувань та 
участі в спортивних змаганнях фігурних та хокейних секцій» 

1. Основним завданням комісії з питань проведення конкурсу з визначення приватного 
партнера для здійснення державно-приватного партнерства в рамках реалізації проекту 
«Будівництво льодової арени для проведення масових катань на ковзанах, тренувань та 
участі в спортивних змаганнях фігурних та хокейних секцій» (далі – Комісія) є організація 
ефективного механізму здійснення державно-приватного партнерства (далі ДПП), підготовка 
та проведення конкурсу з визначення приватного партнера, визначення переможця конкурсу 
та укладання відповідного договору на принципах прозорості, об’єктивності та 
недискримінаційності. 

2. Комісія діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про державно-приватне партнерство», постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 
№384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства», інших 
нормативно-правових актів та цього Положення. 

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в значенні, 
наведеному в Законі України «Про державно-приватне партнерство». 

4. Повноваження Комісії: 
1) затверджує регламент своєї роботи; 
2) розробляє конкурсну документацію, пропозиції щодо критеріїв проведення оцінки 

конкурсних пропозицій та зважених коефіцієнтів за кожним таким критерієм, проект 
оголошення про проведення конкурсу, готує відповідний проект рішення та подає його на 
затвердження виконавчому комітету міської ради; 

3) після затвердження виконавчим комітетом міської ради конкурсної документації 
протягом 5-ти робочих днів оприлюднює оголошення в місцевих ЗМІ та офіційному веб-
сайті міської ради; 

4) приймає та реєструє заявки на участь у конкурсі та конкурсні пропозиції; 
5) забезпечує претендентів на участь у конкурсі (далі - претенденти) необхідною 

інформацією (документами) про участь у конкурсі та надає відповідні роз’яснення з питань 
підготовки конкурсної пропозиції; 

6) розглядає заявки та конкурсні пропозиції учасників конкурсу, визначає їх 
відповідність умовам конкурсу; 

7) проводить оцінку конкурсних пропозицій та визначає переможця конкурсу, 
письмово повідомляє учасників конкурсу про його результати; 

8) подає на розгляд міської ради протокол Комісії про визначення переможця конкурсу 
та готує проект рішення щодо затвердження його результатів; 

9) після затвердження результатів конкурсу рішення про затвердження його 
результатів та проекту договору про ДПП з переможцем конкурсу на умовах, встановлених 
конкурсом, направляє Міністерству економічного розвитку та торгівлі; 

10) здійснює контроль за виконанням договору в рамках ДПП. 
5. Комісія має право: 
1) залучати у разі необхідності експертів, консультантів, які мають відповідний досвід 

роботи у сфері державно-приватного партнерства та/або у сфері, в якій планується залучення 
приватного партнера; 
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2) 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. 

6. Засідання Комісії є правоможним за умови участі в ньому не менше двох третин усіх 
членів Комісії. Засідання Комісії проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник 
голови. 

7. Засідання Комісії є відкритими, крім засідань, на яких проводиться оцінка 
конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу. 

8. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів 
Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

9. За результатами засідання Комісії складається протокол, який підписується 
головуючим та секретарем, членами Комісії, які брали участь у засіданні. 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. 

10. При виконанні своїх повноважень Комісія зобов’язана дотримуватися вимог 
діючого законодавства щодо здійснення державно-приватного партнерства. 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


