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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
В умовах загострення глобальної економічної кризи

приватний сектор набуває статусу рівноправного партнера

держави у виконанні стратегічних завдань соціально+еко+

номічного розвитку країни.

Плани антикризових дій та посткризового відновлення

економіки, запроваджені в багатьох країнах, передбачають

розширення співробітництва між державою, приватним сек+

тором та інститутами громадянського суспільства, що мож+

ливо лише за умови формування відносин державно+при+

ватного партнерства. Значне поширення принципів держав+

но+приватного партнерства у світі пов'язане не лише з праг+

ненням держави залучити фінансові ресурси приватного

сектору до виконання суспільно значущих завдань соціаль+

но+економічного розвитку, а і з необхідністю використання

складних організаційних, управлінських та виробничих тех+

нологій.

В умовах посткризового відновлення національної еко+

номіки і забезпечення конкурентоспроможного соціально+

економічного розвитку держави упровадження такого про+

гресивного механізму співробітництва між органами дер+
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жавної влади, органами місцевого самоврядування, приват+

ним сектором та інститутами громадянського суспільства як

державно+приватне партнерство сприятиме виконанню по+

ставлених завдань.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження викладеного у науковій статті є

доведення необхідності та доцільності використання ін+

струментів державно+приватного партнерства з метою які+

сного фінансового забезпечення соціально+економічного

розвитку держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державно+приватне партнерство є відносно новим ме+

ханізмом для України (Закон України "Про державно+при+

ватне партнерство" від 01.07.2010 № 2404+VI), метою впро+

вадження якого є розвиток партнерських відносин держа+

ви та бізнесу, що дозволить залучити в державний сектор

економіки додаткові інвестиційні ресурси.

Відповідно до Закону України "Про державно+приват+

не партнерство" державно+приватне партнерство — це
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співробітництво між державою Україна,

Автономною Республікою Крим, територі+

альними громадами в особі відповідних

державних органів та органів місцевого са+

моврядування (державними партнерами) та

юридичними особами, крім державних та

комунальних підприємств, або фізичними

особами — підприємцями (приватними

партнерами), що здійснюється на основі

договору в порядку, встановленому цим За+

коном та іншими законодавчими актами.

До ознак державно+приватного парт+

нерства належать:

— забезпечення вищих техніко+еконо+

мічних показників ефективності діяльності,

ніж у разі здійснення такої діяльності дер+

жавним партнером без залучення приват+

ного партнера;

— довготривалість відносин (від 5 до

50 років);

— передача приватному партнеру час+

тини ризиків у процесі здійснення держав+

но+приватного партнерства;

— внесення приватним партнером інве+

стицій в об'єкти партнерства із джерел, не

заборонених законодавством.

Об'єктами державно+приватного парт+

нерства є об'єкти, що перебувають у дер+

жавній або комунальній власності чи нале+

жать Автономній Республіці Крим.

Державно+приватне партнерство зас+

тосовується в таких сферах:

— пошук, розвідка родовищ корисних

копалин та їх видобування, крім таких, що

здійснюються на умовах угод про розподіл

продукції;

— виробництво, транспортування і по+

стачання тепла та розподіл і постачання

природного газу;

— будівництво та/або експлуатація

автострад, доріг, залізниць, злітно+посад+

кових смуг на аеродромах, мостів, шляхо+

вих естакад, тунелів і метрополітенів,

морських і річкових портів та їх інфраструктури;

— машинобудування;

— збір, очищення та розподілення води;

— охорона здоров'я;

— туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт;

— забезпечення функціонування зрошувальних і осу+

шувальних систем;

— оброблення відходів;

— виробництво, розподілення та постачання електрич+

ної енергії;

— управління нерухомістю.

Державно+приватне партнерство може застосовувати+

ся в інших сферах діяльності, крім видів господарської діяль+

ності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати

виключно державним підприємствам, установам та органі+

заціям.

У рамках здійснення державно+приватного партнерства

можуть укладатися договори про концесію, спільну

діяльність, інші договори.

В Україні створено необхідне правове поле для співро+

бітництва державного та приватного секторів з метою залу+

чення інвестицій в економіку України на засадах державно+

приватного партнерства. Правовими засадами державно+

приватного партнерства є Конституція України, Цивільний

кодекс України, Господарський кодекс України, Закон Ук+

раїни "Про державно+приватне партнерство", інші законо+

давчі акти України, а також міжнародні договори України,

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою Ук+

раїни.

Низка інших Законів України у сфері державно+приват+

ного партнерства (далі — ДПП) створює законодавче

підгрунтя для здійснення ДПП.

Для іноземних приватних партнерів, які реалізують про+

екти в рамках державно+приватного партнерства на тери+

торії України, встановлюється національний режим інвес+

тиційної та іншої господарської діяльності.

Порядок подання пропозиції про здійснення державно+

приватного партнерства, проведення аналізу ефективності

здійснення державно+приватного партнерства, виявлення

ризиків, пов'язаних з державно+приватним партнерством,

підготовки та проведення конкурсу з визначення приватного

партнера визначаються підзаконними актами, затверджени+

ми Кабінетом Міністрів України та Мінекономрозвитку.

При підготовці проекту ДПП в залежності від обраного

виду майбутнього договору застосовуються також відповідні

процедури та методики, що стосуються особливостей укла+

дення концесійних договорів, договорів про спільну

діяльність та інших договорів.

Переваги державно+приватного партнерства представ+

лено на рисунку 1.

Механізм державно+приватного партнерства може розг+

лядатись як альтернатива приватизації, оскільки об'єкти дер+
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Рис. 1. Схематика основних переваг запровадження
механізмів державно�приватного партнерства

Джерело: визначено та складено за особистими баченнями автора.
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жавно+приватного партнерства не передаються у власність

приватному партнеру, існує розподіл ризиків між приватним

партнером і державою стосовно функціонування відповідного

об'єкта інфраструктури та послуг, що надаються, при цьому

досягається суттєве покращення об'єкта за рахунок залучен+

ня приватних інвестицій і спільного (за участю державного та

приватного партнерів) управління. Частиною третьою статті

7 Закону України "Про державно+приватне партнерство" пе+

редбачено, що передача об'єктів, що перебувають у дер+

жавній або комунальній власності чи належать Автономній

Республіці Крим, приватному партнеру для виконання умов

договору, укладеного в рамках державно+приватного парт+

нерства, не зумовлює перехід права власності на ці об'єкти

до приватного партнера. Такі об'єкти підлягають повернен+

ню державному партнеру після припинення дії договору, ук+

ладеного в рамках державно+приватного партнерства.

Частиною третьою статті 7 Закону України "Про держав+

но+приватне партнерство" передбачено, що передача об'єктів,

що перебувають у державній або комунальній власності чи

належать Автономній Республіці Крим, приватному партне+

ру для виконання умов договору, укладеного в рамках дер+

жавно+приватного партнерства, не зумовлює перехід права

власності на ці об'єкти до приватного партнера. Такі об'єкти

підлягають поверненню державному партнеру після припи+

нення дії договору, укладеного в рамках державно+приват+

ного партнерства.

Право власності на об'єкти, що добудовані, перебудо+

вані, реконструйовані в рамках державно+приватного парт+

нерства, належить державному партнеру.

При цьому умовами договору, укладеного в рамках дер+

жавно+приватного партнерства, може бути передбачене на+

буття приватним партнером права на новозбудовані об'єкти.

Об'єкти державно+приватного партнерства не можуть

бути приватизовані протягом усього строку здійснення дер+

жавно+приватного партнерства.

Об'єктами державно+приватного партнерства не можуть

бути об'єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.

За даними центральних та місцевих органів виконавчої

влади в Україні станом на кінець 2014 року на засадах дер+

жавно+приватного партнерства реалізується 243 проекти

(210 договорів концесії, 33 договори про спільну діяльність).

Отже, найпоширенішою формою співробітництва між дер+

жавним та приватним секторами залишається концесія.

Зазначені проекти реалізуються в наступних сферах

господарської діяльності:

— оброблення відходів (116 проектів, що становлять

47,7% від укладених угод);

— збір, очищення та розподілення води (79 проектів,

що становлять 32,5% від укладених угод);

— будівництво та/або експлуатація автострад, доріг,

залізниць, злітно+посадкових смуг на аеродромах, мостів,

шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і

річкових портів та їх інфраструктури (17 проектів, що ста+

новлять 7 % від укладених угод);

— виробництво, транспортування і постачання тепла (7

проектів, що становлять 3% від укладених угод);

— виробництво, розподілення та постачання електрич+

ної енергії (5 проектів, що становлять 2,1% від укладених

угод);

— пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх

видобування (3 проекти, що становлять 1,2% від укладених

угод);

— управління нерухомістю (2 проекти, що становлять

0,8% від укладених угод);

— туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт (1

проектів, що становлять 0,4% від укладених угод);

— забезпечення функціонування зрошувальних і осу+

шувальних систем (1 проект, що становить 0,4% від укладе+

них угод);

— інші (12 проектів, що становлять 4,9% від укладених

угод).

Щодо об'єктів державної власності укладено 7 дого+

ворів концесії та 15 договорів про спільну діяльність, зок+

рема:

Міненерговугілля укладено 3 договори концесії термі+

ном на 49 років, а саме:

— управління цілісним майновим комплексом ДП "Свер+

дловантрацит" (до настання обставин непереборної сили

виконувався в повному обсязі, з 13.04.2014 початок дії об+

ставин форс+мажору (обставини непереборної сили), що

засвідчено Сертифікатом Торгово+промислової палати Ук+

раїни);

— управління цілісним майновим комплексом ДП "Ро+

венькиантрацит" (до настання обставин непереборної сили

виконувався в повному обсязі, з 13.04.2014 початок дії об+

ставин форс+мажору (обставини непереборної сили), що

засвідчено Сертифікатом Торгово+промислової палати Ук+

раїни);

— виробництво електричної та теплової енергії (ціліс+

ний майновий комплекс ДП "Теплоелектроценталь+2 "Ес+

хар").

Донецькою облдержадміністрацією укладено договір

концесії щодо об'єкту незавершеного будівництва Ново+

азовська вітрова електростанція терміном на 50 років.

Херсонською облдержадміністрацією укладено договір

концесії щодо об'єкту незавершеного будівництва Сивась+

ка вітрова електростанція терміном на 49 років.

Львівською облдержадміністрацією укладено 2 догово+

ри концесії на 49 років, зокрема:

— реставраційно+відновлювальні роботи палацу ХІХ ст.

у с. Тартаків Сокальського району;

— реставраційно+відновлювальні роботи замку ХVІІ ст.

у с. Старе Село Пустомитівського району.

Щодо об'єктів комунальної власності укладено 203

договори концесії та 18 договорів про спільну діяльність,

в основному у сфері надання житлово+комунальних послуг,

таких як забезпечення водопостачання жителів селищ, ви+

робництва та постачання тепла й електроенергії, забезпе+

чення послуг зі збору і вивозу сміття, надання послуг у

житлово+експлуатаційній сфері.

Слід зазначити, що значна частина укладених договорів

концесії реалізується на території Автономної Республіки

Крим. Станом на 01.01.2014 на території Автономної Рес+

публіки Крим реалізовувалося 63 проекти на умовах кон+

цесії щодо об'єктів комунальної власності. В основному це

проекти у сфері надання житлово+комунальних послуг, та+

ких як збір, очищення та розподілення води, забезпечення

послуг зі збору і вивозу сміття.

На сьогодні за процедурою, передбаченою Законом

України "Про державно+приватне партнерство", укладено

один договір про спільну діяльність між територіальною

громадою м. Малин та товариством з обмеженою відпові+

дальністю "Енергія тепла". Об'єктом державно+приватного

партнерства є котельня по вулиці Кримського, м. Малин,

Житомирської області, що перебуває у комунальній влас+

ності і забезпечує теплом об'єкти бюджетної сфери.

Крім того, на запит Мінекономрозвитку місцевими орга+

нами виконавчої влади визначено 321 об'єкт комунальної

власності, щодо яких планується реалізовувати проекти із

застосуванням механізму ДПП в таких сферах господарсь+

кої діяльності:

— збір, очищення та розподілення води — 103;

— виробництво, транспортування і постачання тепла та

розподіл і постачання природного газу — 47;

— туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт —

32;

— оброблення відходів — 32;

— управління нерухомістю — 10;
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— будівництво та/або експлуатація автострад, доріг,

залізниць, злітно+посадкових смуг на аеродромах, мостів,

шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і

річкових портів та їх інфраструктури — 8;

— пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх

видобування, крім таких, що здійснюються на умовах угод

про розподіл продукції — 8;

— охорона здоров'я — 4;

— виробництво, розподілення та постачання електрич+

ної енергії — 4;

— забезпечення функціонування зрошувальних і осу+

шувальних систем — 2;

— інші — 71.

Міністерством інфраструктури України здійснюється

підготовка до проведення конкурсу та розробка конкурс+

ної документації щодо надання у концесію майна ДП

"Морський торговельний порт "Южний".

У сфері дорожнього господарства здійснюється підго+

товка до впровадження першого пілотного проекту на умо+

вах державно+приватного партнерства, зокрема ведеться

підготовка до проведення концесійного конкурсу на буді+

вництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів

— Краковець протяжністю 84,4 км.

У сфері будівництва та/або експлуатації аеропортів,

злітно+посадкових смуг на аеродромах та їх інфраструктури

планується реалізувати масштабні проекти на базі ОКП "Міжна+

родний аеропорт Рівне" та КП "Аеропорт+Хмельницький".

У Львівській області вирішується питання щодо пере+

дачі в концесію об'єктів та мережі водопостачання та водо+

відведення підприємства житлово+комунального господар+

ства Моршинської міської ради.

У Закарпатській області розглядається питання щодо

передачі в концесію нерухомого майна комунальної влас+

ності територіальної громади міста Мукачево, яке знахо+

диться в користуванні Мукачівського спортивно+оздоровчо+

го комплексу дитячої юнацької спортивної школи Мукачі+

вської міської ради.

Рівень залучення приватного сектору до реалізації

інфраструктурних проектів в Україні є незадовільним [4+6].

Основними причинами уповільнення розвитку держав+

но+приватного партнерства є:

— недостатній рівень уваги держави до реалізації пол+

ітики у сфері державно+приватного партнерства і недоско+

налість системи управління розвитком такого партнерства;

— відсутність у сфері державно+приватного партнер+

ства дієвих заходів із створення умов для його розвитку,

а також чіткого розмежування повноважень між органа+

ми державної влади та координації їх діяльності;

— наявність галузевих особливостей провадження гос+

подарської діяльності і складність умов довгострокового та

взаємовигідного співробітництва між державою і приватни+

ми партнерами;

— низький рівень інституційної спроможності органів

державної влади і приватного сектору до впровадження

державно+приватного партнерства;

— низький рівень довіри громадян до органів держав+

ної влади та обізнаності з питань переваг реалізації інвести+

ційних проектів на засадах державно+приватного партнер+

ства, недостатній рівень поінформованості населення про

переваги і ризики застосування механізмів такого партнер+

ства, неналежне кадрове забезпечення органів виконавчої

влади та органів місцевого самоврядування фахівцями у

сфері державно+приватного партнерства, недостатній

обсяг фінансування реального сектору економіки;

— несприятливий інвестиційний клімат і складність

умов провадження підприємницької діяльності під час

реалізації проектів державно+приватного партнерства;

— наявність проблем у відносинах між органами дер+

жавної влади і приватним сектором під час проведення по+

годжувальних процедур, захисту прав власності інвесторів,

розв'язання господарських спорів;

— складність механізму надання державної підтримки

для реалізації довгострокових інвестиційних проектів за

участю приватних партнерів;

— відсутність ефективного механізму надання держав+

ної підтримки у сфері державно+приватного партнерства;

— неузгодженість нормативно+правової бази з питань

державно+приватного партнерства;

— недосконалість механізму тарифного регулювання

та економічна необгрунтованість тарифів.

Механізм формування та перегляду тарифів є важливим

для забезпечення успішної реалізації проектів державно+при+

ватного партнерства, оскільки безпосередньо впливає на рівень

прогнозованості та обсяги повернення залучених приватних

інвестицій. В окремих сферах національної економіки фактич+

но відсутні ринкові відносини, отже, тариф не виконує функції

економічного регулятора. Тарифи на комунальні послуги в

більшості регіонів не покривають економічно обгрунтованих

витрат та інвестиційної складової. Відсутність у приватного

партнера можливості впливати в рамках реалізації проекту

державно+приватного партнерства на формування тарифів

значно ускладнює повернення вкладених інвестиційних коштів.

Наявність зазначених проблем, а також відсутність дієвого

компенсаційного механізму відшкодування різниці в тарифах

не дають змоги підприємствам здійснювати заходи з модерні+

зації обладнання та мереж.

Відповідно до законодавства, державно+приватне

партнерство є співробітництвом між державою Україна,

Автономною Республікою Крим, територіальними грома+

дами в особі відповідних державних органів та органів

місцевого самоврядування (державними партнерами) та

юридичними особами, крім державних і комунальних

підприємств, або фізичними особами — підприємцями

(приватними партнерами), що здійснюється на основі до+

говору в порядку, встановленому Законом та іншими за+

конодавчими актами. Законом також визначено перелік

сфер застосування державно+приватного партнерства,

проте не встановлено чіткого їх розмежування з ураху+

ванням доцільності застосування такого партнерства.

Крім того, передбачено принципи здійснення держав+

но+приватного партнерства, обов'язковість проведення по+

переднього аналізу ефективності його здійснення, а також

особливості надання державної підтримки для реалізації

проектів державно+приватного партнерства.

Наявність різних форм договірних відносин у рамках

державно+приватного партнерства, регулюються окреми+

ми законами, ускладнює формування єдиного підходу до

розроблення механізму інституційного забезпечення роз+

витку державно+приватного партнерства. Норми Закону

не узгоджені з іншими законами, що регулюють відноси+

ни, пов'язані із здійсненням державно+приватного парт+

нерства. Так, Закон дає можливість державному партне+

рові приймати рішення щодо доцільності застосування

Закону під час реалізації певного проекту. У разі коли

державний партнер не прийняв відповідне рішення, про+

екти, які формально відповідають ознакам державно+при+

ватного партнерства, можуть реалізовуватися без засто+

сування встановлених Законом принципів. У такому разі

застосовують, зокрема, Закон України "Про концесії".

Також не чітко визначені суб'єкти, які мають право бути

державними партнерами у проектах, що реалізуються за

участю центральних органів виконавчої влади, не перед+

бачене застосування механізму інституційного партнер+

ства, можливості для двох і більше органів державної вла+

ди або органів місцевого самоврядування бути одночасно

державними партнерами, заборонена участь державних та

комунальних підприємств у реалізації проектів державно+

приватного партнерства.
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На виконання базового закону, прийнято підзаконні

акти, що з урахуванням викладеного мають недостатню

дієвість.

Міжнародний досвід свідчить, що для стрімкого еконо+

мічного розвитку, крім прийняття актів національного зако+

нодавства у сфері державно+приватного партнерства, необ+

хідне застосування механізму державної підтримки з метою

залучення приватних інвестицій на засадах такого партнер+

ства [1—3].

Основними проблемами надання державної підтримки

у сфері державно+приватного партнерства є:

— дефіцит бюджетних коштів та складність механізму

надання державної підтримки;

— відсутність щорічного фінансування довгострокових

проектів державно+приватного партнерства;

— невизначеність методології надання державної

підтримки в рамках реалізації проектів державно+приватно+

го партнерства;

— невідповідність принципів і підходів у сфері держав+

но+приватного партнерства міжнародним принципам;

— обмежені можливості отримання державних гарантій

для реалізації проектів державно+приватного партнерства

на місцевому рівні.

ВИСНОВКИ
Таким чином, ураховуючи відсутність позитивних ре+

зультатів у сфері реалізації проектів державно+приватного

партнерства на національному та місцевому рівні, необхід+

но розробити проект Закону України "Про Стратегію роз+

витку державно+приватного партнерства в Україні".

Необхідно визначити єдиний підхід до розроблен+

ня механізму ефективної взаємодії між органами дер+

жавної влади, органами місцевого самоврядування,

приватним сектором та інститутами громадянського су+

спільства на засадах державно+приватного партнерства

для забезпечення успішної реалізації проектів, спрямо+

ваних на поліпшення показників національної економі+

ки, якості життя населення і стану навколишнього при+

родного середовища.

Для цього потрібно:

— розроблення з метою підвищення конкуренто+

спроможності економіки єдиного підходу до розвитку

державно+приватного партнерства, визначення пріоритет+

них сфер застосування і поширення такого партнерства

та особливостей його розвитку в окремих сферах;

— удосконалення нормативно+правової бази з питань

державно+приватного партнерства;

— здійснення чіткого розподілу повноважень між орга+

нами виконавчої влади у системі державного управління

щодо державно+приватного партнерства;

— визначення напрямів удосконалення механізму на+

дання державної підтримки, зокрема шляхом надання дер+

жавних гарантій;

— визначення напрямів підвищення ефективності взає+

модії держави та приватного сектору щодо ініціювання та

реалізації проектів державно+приватного партнерства;

— підвищення інституційної спроможності органів дер+

жавної влади та органів місцевого самоврядування щодо

використання сучасних механізмів державно+приватного

партнерства;

— створення умов для залучення громадських об'єднань

до формування інституційного середовища та реалізації про+

ектів державно+приватного партнерства.

Розв'язання проблеми повинне здійснюватися шляхом:

— визначення пріоритетних сфер застосування держав+

но+приватного партнерства з урахуванням міжнародного

досвіду та наявності:

— соціально+економічного потенціалу у відповідній

сфері;

— суспільної значущості проекту, пріоритетності сфе+

ри застосування державно+приватного партнерства у забез+

печенні економічної, фінансової і гуманітарної безпеки дер+

жави;

— методичного та організаційного забезпечення дер+

жавно+приватного партнерства;

— кваліфікованих кадрів і досвіду залучення приват+

ного сектору до реалізації інфраструктурних інвестиційних

проектів;

— прозорості та відносної простоти реалізації пілотних

проектів.

Ураховуючи зазначене, а також недоцільність при+

ватизації окремих об'єктів державної та комунальної

форми власності, які потребують залучення ресурсів

приватного сектору для модернізації, пріоритетними

сферами застосування державно+приватного партнер+

ства є:

— виробнича інфраструктура і високотехнологічне

виробництво (транспорт і зв'язок, транспортна інфра+

структура, енергетичний сектор, машинобудування);

— агропромисловий комплекс (ринкова та виробнича

інфраструктура);

— будівництво і житлово+комунальне господарство (ре+

алізація соціально значущих інфраструктурних проектів,

будівництво, реконструкція та технічне переоснащення у

сферах теплопостачання, централізованого водопостачан+

ня і водовідведення, підвищення ресурсо+ та енергоефек+

тивності, поводження з побутовими відходами, упоряджен+

ня територій тощо);

— соціальний захист населення (охорона здоров'я, ос+

віта, культура, туризм і спорт);

— наукова, науково+технічна, інноваційна та інформа+

ційна;

— розвиток природно+заповідного фонду;

— поліпшення інвестиційного клімату і конкурентного

середовища з метою розвитку державно+приватного парт+

нерства та створення сприятливих умов для провадження

підприємницької діяльності шляхом:

а) забезпечення прозорості дозвільної системи та усу+

нення бюрократичних перешкод;

б) удосконалення процедури здійснення нагляду і кон+

тролю, технічного регулювання у сфері стандартизації та

сертифікації;

в) створення сприятливих умов для користування зе+

мельними ділянками під час реалізації проектів державно+

приватного партнерства;

г) забезпечення прозорості у відносинах між приватним

і державним партнерами у рамках підготовки і реалізації

проектів державно+приватного партнерства;

д) зосередження зусиль держави на реалізації проектів

державно+приватного партнерства і забезпеченні дієвого

зв'язку у відносинах із приватним сектором;

— посилення ролі спеціально уповноваженого органу

з питань державно+приватного партнерства, яким згідно з

Положенням про Міністерство економічного розвитку і

торгівлі України, затвердженим Указом Президента Украї+

ни від 31 травня 2011 р. № 634, визначено Мінекономроз+

витку, з метою забезпечення ним:

а) визначення стратегічних напрямів розвитку держав+

но+приватного партнерства, що передбачає розроблення

відповідної стратегії, нормативно+правового та організа+

ційного забезпечення;

б) методичного та консультативного супроводження

проектів, що передбачає ведення обліку договорів держав+

но+приватного партнерства, погодження висновку про ре+

зультати проведення аналізу ефективності реалізації про+

ектів державно+приватного партнерства;

в) проведення моніторингу проектів державно+приват+

ного партнерства та контролю за їх виконанням;
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г) визначення механізму координації діяльності цент+

ральних органів виконавчої влади під час реалізації проектів

державно+приватного партнерства на національному рівні;

д) посилення ролі органів місцевого самоврядування у

сфері державно+приватного партнерства шляхом розроб+

лення та використання єдиного управлінського механізму

здійснення відбору, експертизи, погодження та реалізації

проекту державно+приватного партнерства із залученням

фахівців відповідної кваліфікації.

Реалізація проектів державно+приватного партнерства

на місцевому рівні повинна здійснюватися із залученням

фінансових ресурсів місцевих бюджетів, передбачати на+

явність в органів місцевого самоврядування можливості у

межах повноважень самостійно приймати рішення про

доцільність реалізації проектів державно+приватного парт+

нерства, отримувати консультативну та методичну допомо+

гу та в разі реалізації проектів державно+приватного парт+

нерства, що передбачають надання державної підтримки,

за обов'язковим погодженням органами місцевого самовря+

дування діяльності у цій сфері з відповідними центральни+

ми органами виконавчої влади. Удосконалення механізму

фінансування проектів державно+приватного партнерства,

що передбачає:

— підвищення ефективності використання бюджетних

коштів;

— активізацію залучення інститутів розвитку до реа+

лізації зазначених проектів;

— розширення можливостей програмно+цільового

фінансування;

— участь держави у реалізації проектів державно+при+

ватного партнерства на принципах середньо+ та довгостро+

кового програмно+цільового фінансування.

Державна фінансова підтримка державно+приватного

партнерства повинна передбачати:

— надання прямої фінансової підтримки;

— відшкодування з державного бюджету витрат при+

ватного партнера за надані споживачам послуги в порядку,

встановленому законодавством;

— надання державних гарантій з метою забезпечення

виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання

та кредитування за рахунок державного і місцевих бюджетів;

— удосконалення нормативно+правової бази з питань

забезпечення розвитку державно+приватного партнерства і

його адаптацію до законодавства ЄС шляхом:

— внесення змін до законодавства з метою чіткого виз+

начення повноважень органів державної влади, що залуча+

ються на всіх стадіях до реалізації проектів державно+при+

ватного партнерства на національному і місцевому рівні;

— уточнення переліку пріоритетних сфер застосування

державно+приватного партнерства;

— надання державним та комунальним підприємствам,

державним та комунальним навчальним закладам права бути

учасниками договорів державно+приватного партнерства на

стороні державного партнера;

— узгодження положень базового закону з положен+

нями інших законів, якими регулюються відносини держав+

них і приватних партнерів за договорами концесії, спільної

діяльності;

— запровадження механізму надання методологічної

підтримки у реалізації проектів державно+приватного партнер+

ства за окремими формами, що розробляється уповноваже+

ним органом і має рекомендаційний характер;

— нормативно+правового врегулювання питання щодо

прав власності на активи в рамках реалізації проекту дер+

жавно+приватного партнерства;

— удосконалення механізму розв'язання спорів, що

виникають під час виконання договору, укладеного в рам+

ках державно+приватного партнерства з нерезидентом або

підприємством з іноземними інвестиціями, який повинен

передбачати можливість передачі спорів на розгляд міжна+

родного комерційного арбітражу;

— удосконалення бюджетного та податкового законо+

давства з метою поліпшення інвестиційного клімату і роз+

роблення ефективного механізму надання державної

підтримки державно+приватного партнерства, а також за+

конодавства з питань впровадження стимулюючого тариф+

ного регулювання;

— удосконалення механізму взаємодії органів держав+

ної влади з інститутами громадянського суспільства щодо

реалізації проектів державно+приватного партнерства в ре+

зультаті активізації участі зазначених інститутів у підготовці

та реалізації таких проектів на національному і місцевому

рівні, залучення їх на постійній основі до обговорення, про+

ведення експертизи і моніторингу реалізації проектів дер+

жавно+приватного партнерства.
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