
Про визнання доцільності підготовки  

техніко-економічного обґрунтування  

проекту державно-приватного партнерства 

“Будівництво об’єктів інфраструктури в рамках 

Програми розвитку туризму у Збаразькій  

територіальній громаді на 2021-2025 роки” 
 

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про 

державно-приватне партнерство” та “Про концесію”, постановами Кабінету 

Міністрів України від 11.04.2011 № 384 “Деякі питання організації здійснення 

державно-приватного партнерства” та від 09.10.2020 № 950 “Про затвердження 

Порядку залучення радників для підготовки проекту, що здійснюється на умовах 

концесії” з метою підготовки до реалізації проекту державно-приватного 

партнерства для будівництва об’єктів інфраструктури на території Збаразької 

територіальної громади, міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Визнати доцільною підготовку техніко-економічного обгрунтування проекту 

державно-приватного партнерства “Будівництво об’єктів інфраструктури в рамках 

Програми розвитку туризму у Збаразькій територіальній громаді на 2021-2025 

роки”. 

2. Управлінню економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради: 

2.1. Забезпечити підготовку техніко-економічного обгрунтування проекту 

державно-приватного партнерства “Будівництво об’єктів інфраструктури в рамках 

Програми розвитку туризму у Збаразькій територіальній громаді на 2021-2025 роки“ 

відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

11.04.2011 № 384. 

2.2. Залучити на конкурсних засадах радників (у тому числі міжнародні 

фінансові організації) для надання послуг з підготовки проекту державно-

приватного партнерства “Будівництво об’єктів інфраструктури в рамках Програми 

розвитку туризму у Збаразькій територіальній громаді на 2021-2025 роки“ 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 950 “Про 

затвердження Порядку залучення радників для підготовки проекту, що здійснюється 

на умовах концесії”. 

2.3. Здійснити опитування потенційних приватних партнерів щодо комерційної 

та інвестиційної привабливості проекту державно-приватного партнерства 

“Будівництво об’єктів інфраструктури в рамках Програми розвитку туризму у 

Збаразькій територіальній громаді на 2021-2025 роки”. 

2.4. Подати пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства, яка 

складається з техніко-економічного обгрунтування проекту “Будівництво об’єктів 

інфраструктури в рамках Програми розвитку туризму у Збаразькій територіальній 

громаді на 2021-2025 роки” на розгляд уповноваженого органу. 



Відповідальний: Начальник управління економіки та залучення інвестицій. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови . 

 

Збаразький міський голова                                                                                                              

Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ  

 


