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Державно-приватне партнерство є рівноправним і взаємовигідним 
співробітництвом територіальних громад з приватними інвесторами. 
Зацікавленість територіальних громад у розвитку державно-приватного 
партнерства  об’єктивно зумовлене прагненням забезпечити поступальний 
розвиток інфраструктури за обмежених бюджетних можливостей. Поява 
приватного інвестора зазвичай підвищує якість надаваних населенню послуг та 
підвищення  дохідності об’єктів. 

В Україні застосування державно-приватного партнерства ґрунтується на 
положеннях Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 
2010 року, базові положення якого ґрунтуються на сучасних європейських 
правових стандартах. Закон визначає, що проекти державно-приватного 
партнерства повинні відповідати таким основним критеріям: мати 
довготривалий характер (понад 5 років); передбачити передачу приватному 
партнеру частини ризиків у процесі реалізації проектів; мати вищі техніко-
економічні показники ефективності, ніж у разі реалізації без участі приватного 
партнера. 

Водночас зазначений закон має й певні недоліки. Так, не визначено  
мінімальну частку участі у проекті партнера. Зокрема, у країнах які активно 
реалізують державно-приватне партнерство мінімальна частка приватного 
фінансування становить 25 %.  

На нашу думку, Закон «Про державно-приватне партнерство» також має 
визначати чіткі механізми практичної реалізації проектів державно-приватного 
партнерства. Так, наприклад, необхідно визначити стадії реалізації проектів, 
створити мотивації для іноземних інвесторів. 

З метою активізації державно-приватного партнерства як механізму 
вирішення проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад 
необхідно вжити таких заходів: 

- провести громадські обговорення з метою визначення соціально 
значущих проблем,  вирішення яких можливе лише шляхом залучення 
приватного інвестора; 
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- залучити до розробки відповідних проектів громадські організації, 
профільні наукові установи, представників засобів масової інформації 
та громадянського суспільства; 

- провести цілеспрямовані інформаційні кампанії  з метою підвищення 
інвестиційної привабливості проектів що реалізовуються на засадах 
державно-приватного партнерства, та формування  позитивного іміджу 
органів місцевого самоврядування як відповідального партнера; 

- забезпечити підвищення кваліфікації та мотивування працівників 
органів місцевого самоврядування, що  займаються реалізацією 
проектів державно - приватного партнерства; 

- опрацювати питання щодо можливості надання приватному партнеру 
пільг у випадках укладення стратегічно важливого договору і 
посилення санкцій за невиконання зобов’язань; 

- зменшити кількість погоджувальних процедур при укладенні 
договорів; 

- запровадити механізм компенсації збитків, завданих внаслідок 
одностороннього розірвання договору. 

Підсумовуючи зазначимо, що позитивний потенціал державно-
приватного партнерства полягає у  залученні додаткових ресурсів для 
проведення модернізації  інфраструктури стратегічних галузей економіки, 
зниженні  навантаження на видаткову частину місцевих бюджетів, 
перерозподілі ризиків і посиленні відповідальності партнерів.  

 
 
СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
О. І. МІХНО, канд. юрид. наук, доцент 

В. Р. МГЕБРОВА студентка 
Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова  
61002, м. Харків, вул. Революції, 12 

pravo_309@mail.ru 
 

Державно-приватне партнерство здійснюється на підставі договору. В 
рамках державно-приватного партнерства можуть укладатись договори про 
концесію, спільну діяльність, розподіл продукції, інші договори. Істотні умови 
договорів, що укладаються в рамках здійснення державно-приватного 
партнерства, мають відповідати вимогам, встановленим чинним 
законодавством України. 

Схема реалізації проекту на умовах державно-приватного партнерства, 
наприклад, в сфері житлово-комунального господарства, має зводитися до 
наступного: 

Органу державної влади в сфері житлово-комунального господарства слід 
провести аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та 


