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Взаємодія

органів

державної

влади

та

приватного сектора дозволяє досягти «ефекту
синергії», за яким результат їх сумісної діяльності
суттєво

переважає

ефект

кожного

окремого

компонента.
Механізм їх взаємодії представлений як спосіб
функціонування

і

свідомого

регулювання

соціально-економічних процесів у суспільстві за
допомогою

ефективної

реалізації

потенціалу

комерційної діяльності. Функціональна структура
цього механізму є сукупністю організаційної
структури

системи

державних

органів

(законодавчих, виконавчих, судових) і конкретних
форм

і

методів

діяльності

підприємницьких

структур за погодженням економічних інтересів.

Головною
виступає

складовою

організаційна

механізму

взаємодії

структура

системи

державної підтримки приватного підприємництва.
Загалом вона являє собою систему регулювання та
формування

умов

для

розвитку

приватного

підприємництва та його всебічного забезпечення.
Для більш широкого впровадження форм
державно-приватного партнерства в системі ЖКГ
України варто розробити Національний реєстр
об'єктів за регіонами, секторами, процесами та
проектами системи ЖКГ, а також сформувати
економічний механізм добровільної сертифікації
систем управління, процесів, проектів, технологій,
послуг та персоналу в сфері ЖКГ.
Дана система направлена на поліпшення
якості

керування

цієї

галузі,

впровадження

всебічного моніторингу розвитку та діяльності
всіх об'єктів ЖКГ, розвиток концепції підвищення
кваліфікації

працівників

ЖКГ..

Об'єктами

сертифікації можуть виступати послуги окремих

організацій чи їх персонал, які здійснюють
діяльність у сфері ЖКГ. Підприємствам, що
пройшли сертифікацію у сфері ЖКГ, може
надаватися
конкурсах

пріоритетність
державного

чи

переваги

замовлення.

в

Зазначені

заходи підвищуватимуть конкурентоспроможність
та статус організації при здійсненні діяльності в
конкурентному середовищі.
Впровадження

механізмів

державно-

приватного партнерства в галузі ЖКГ дозволить
досягти наступних результатів:
—

підвищити

ефективність

операційної

діяльності підприємств, окремих процесів та
проектів;
—

впровадити

управлінські,

техніко-технологічні,

еколого-економічні та

соціальні

інновації;
— залучити додаткові фінансові, матеріальні
та інформаційні ресурси;

— забезпечити підвищення якості надання
комунальних послуг;
— підвищити

інвестиційну привабливість

підприємств ЖКГ;
— удосконалити механізм модернізації систем
ЖКГ;
— підвищити сталість розвитку підприємств
ЖКГ

та

ефективність

процесів

надання

комунальних послуг.
Щодо

форм

приватного
комунального

застосування

партнерства

в

господарства,

державно-

галузі

житлово-

то

укладання

контрактів щодо виконання робіт є привабливими
для державних закладів.

