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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТУМЕНТ БЮДЖЕТНОГО
МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Державно-приватне партнерство як форма та засіб вирішення важливих проблем модернізації
економічної політики України визначено серед ключових механізмів соціально-економічного розвитку
держави та одним із основних напрямів реалізації Національних проектів і Програми
інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні [1].

Зауважимо, що реалізацію публічно-приватної співпраці в Україні було розпочато ще у 1999 р.
шляхом прийняття відповідних законів. Зокрема, Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 р., Закон
України «Про концесії на будівництво і експлуатацію автомобільних доріг» від 14.12.1999 р. та Закон
України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. № 1039-XIV. Однак тільки у 2010 р. було
прийнято Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. № 2404-VI [2], який
визначає правові, економічні та організаційні засади взаємодії держави та приватних партнерів, регулює
відносини, пов'язані з підготовкою, виконанням і розірванням договорів, які підписуються в рамках
державно-публічного партнерства, а також установлює гарантії дотримання прав і законних інтересів
сторін цих договорів. За допомогою цього закону можливе залучення нового виду інвестицій, що може в
результаті продуктивно впливати на відносини між державою та представниками бізнесу.

Погоджуєємсь із твердженням науковців [3], що суттєвою перешкодою для
практичного запуску інвестиційних проектів на засадах ДПП, особливо на
регіональному та місцевому рівнях, є відсутність кадрового забезпечення із
відповідним рівнем методологічної та методичної підготовки. Діяльність працівників
структурних підрозділів, які відповідають за сферу інвестиційної діяльності,
спрямована насамперед на перерозподіл бюджетних коштів, виділених на інвестиційну
діяльність, а не на створення сприятливих умов для залучення приватного капіталу в
реальний сектор економіки.

Існує також низка суперечностей у інституційному забезпеченні ДПП.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є спеціально уповноваженим
органом з питань державно-приватного партнерства. До його основних завдань
віднесено формування та забезпечення реалізації політики у сфері ДПП. Також
відповідно до чинного законодавства [4]Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування у сфері ДПП, організовує перевірки виконання
договорів, укладених у рамках ДПП. Водночас, Державне агентство з інвестицій та
управління національними проектами України “забезпечує реалізацію державної
політики у сфері інвестиційної діяльності, ДПП та управління національними
проектами, бере участь в укладенні та виконанні договорів концесії, інших договорів,
забезпечує розробку та реалізацію проектів ДПП” [5]. Окрім того, інші центральні
органи виконавчої влади беруть участь у реалізації політики ДПП у відповідних
сферах. Місцеві органи влади формують і забезпечують реалізацію політики розвитку
ДПП на відповідному рівні управління. Така ситуація породжує дублювання функцій та
виникнення суперечностей між органами влади.

Проте, як зазначає І. В. Запатріна, у сучасному глобалізованому світі публічно-
приватне партнерство є основою для сталого розвитку та передумовою збереження
довкілля [6]. Погоджуємось з твердженням вченої про те, що завдання, які стоять перед
сучасним суспільством, неможливо виконати без партнерства між владою, бізнесом і
наукою, оскільки:

- влада не може самостійно вирішити ані фінансові, ані методологічні, ані
організаційні проблеми у сфері економіки, соціального захисту, збереження
довкілля, тощо;

- бізнес не спроможний без відповідних зобов’язань влади щодо сталості
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правового регулювання самостійно подолати усі ризики, що існують у
відповідних сферах при реалізації інфраструктурних проектів;

- наука може забезпечити генерування нових ідей, розвиток ефективних
технологій та донести до влади і бізнесу інформацію для схвалення
управлінських рішень завдяки авторитету й аполітичності вчених.

Особливо актуально питання про унормування публічно-приватного
партнерства стоїть на місцевому рівні, оскільки з одного боку для організації такого
партнерства (у формі певної економічної діяльності) у місцевих бюджетах не вистачає
коштів, а з іншого – більшість капіталомістких інвестиційних проектів можуть бути
реалізовані саме на місцевому рівні, і в таких проектах зацікавлені деякі системні
інвестори, але вони прагнуть підтримки та гарантій з боку місцевої влади. Важливо
розуміти, що публічно-приватне партнерство на місцевому рівні повинно бути націлене
виключно на виконання завдань, що вказані у Стратегіях соціально-економічного
розвитку відповідних територій, які на практиці мають бути деталізовані у паспортах
бюджетних програм.

Бюджетні програми місцевого рівня передбачають, як правило, реалізацію
заходів (проектів) із залученням коштів приватних (недержавних) інвесторів. В умовах
економічної кризи більшість бюджетних програм місцевого рівня або не фінансуються
взагалі, або фінансуються у обмежених обсягах. Одним із способів вирішення вказаної
проблеми якраз і виступає організація взаємовигідного публічно-приватного
партнерства на місцевому рівні.

Незважаючи на те, що підготовка та проведення в Україні Євро-2012 сприяли
інтенсифікації державно-приватного співробітництва, значна частина інвестиційних
проектів спільного використання об’єктів ДПП є недостатньо привабливою для
приватних, особливо – для іноземних інвесторів. Нестабільність законодавства,
високий рівень корупції, нерозвиненість інститутів, складність механізму реалізації
ДПП, недостатній рівень довіри до влади не стимулюють приватних партнерів до
довгострокових партнерських відносин.

Для підвищення мотивації партнерів до ДПП необхідна можливість оцінювання
вигод у середньостроковій та довгостроковій перспективах [7]. Вважаємо, що для
потенційних інвесторів, особливо іноземних, важливі державні гарантії під час
реалізації масштабних проектів ДПП. Важливим є спрощення процедури укладання
ДПП, яка на практиці є надмірно складною. Так, при укладенні договору концесії у
сфері житлово-комунального господарства уповноважений управляти комунальним
майном погоджує умови концесійного конкурсу з профільним міністерством, яке
зобов'язане погодити умови конкурсу або надати письмову вмотивовану відмову. При
тендерному відборі потенційні учасники конкурсу повинні заповнювати велику
кількість документів. У окремих випадках умови тендеру були непрозорими і
незрозумілими. Для значної кількості проектів, реалізованих в процесі підготовки до
Євро-2012, тендери взагалі не проводились [8].

Тому усунення перешкод до розвитку ДПП має бути, на наш погляд, одним із
першочергових завдань держави, адже удосконалення механізмів державно-приватного
партнерства є особливо актуальним в умовах обмежених бюджетних можливостей і
наявності кризових явищ в економіці та може стати ключовим фактором економічного
зростання в Україні.

Загальними вимогами для реалізації спільної діяльності різних інституцій в
рамках публічно-приватного партнерства на місцевому рівні, на нашу думку, є такі:

- спільна діяльність має бути націлена на реалізацію завдань, що визначені у
Стратегії соціально-економічного розвитку відповідної території (регіону),

- спільна діяльність має здійснюватися виключно в рамках реалізації заходів,
передбачених належним чином затвердженою бюджетною програмою місцевого рівня,

- спільна діяльність має передбачати спільне фінансування окремих проектів і
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програм, але основну частину коштів має вносити (інвестувати) приватний партнер,
- приватний партнер може отримувати пільги (привілеї) в частині сплати

місцевих податків та зборів, а також шляхом комерційної експлуатації окремих
новозбудованих в рамках публічно-приватного партнерства об’єктів,

- спільна діяльність має відповідати вимогам законодавства, а також бути
публічною та науково обґрунтованою.

Орган державної влади місцевого рівня, або орган місцевого самоврядування,
ухвалюючи рішення про доцільність реалізації публічно-приватного партнерства на
місцевому рівні, повинен керуватися вимогами законодавства, інтересами місцевої
громади, а також необхідності посилення позитивного впливу місцевого бюджету на
соціально-економічний розвиток регіону. В умовах економічної кризи позитивний
вплив місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток регіону може
проявлятися зокрема у вивільненні бюджетних ресурсів на фінансування поточних
видатків, внаслідок чого уможливлюється вирішення актуальних питань підтримки
життєдіяльності окремих об’єктів інфраструктури, але здійснюється економія
бюджетних ресурсів. Проте таку практику слід розглядати не як правило, а як
виключення. Публічно-приватне партнерство на місцевому рівні, за нашим
переконанням, в ідеалі має створювати належне підґрунтя для підтримки стійкого
соціально-економічного розвитку регіону в першу чергу на основі реалізації
інвестиційних проектів, які передбачають мультиплікативні ефекти (створення робочих
місць, розвиток інфраструктури, розширення податкової бази, підвищення якості
суспільних послуг тощо).
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