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«ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРІ НАДАННЯ
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162 с., 21 іл., 25 табл., 27 формул, 2 додатків, 34 джерела.

Мета роботи полягає в дослідженні процесів обґрунтування теоретичних
засад державно-приватного парнерства, а також визначення напрямків їх
вдосконалення в інтересах розвитку міста.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
теоретико-методологічні засади державно-приватного партнерства; особливості
реалізації програм державно-приватного партнерства, спираючись на аналіз
правових основ ДПП, переваг та обмежень при реалізації регіональних проектів
ДПП, оцінка реалізації проектів ДПП на рівні міста; розробка пропозицій щодо
реформування механізму взаємодії держави та приватних партнерів при
наданні муніципальних послуг;  розрахунок економічної ефективності
запропонованих заходів; розглянд питань охорони праці та безпеки в
надзвичайних ситуаціях на комунальному підприємстві.

Відповідно проведеного дослідження були запропоновані проектні
заходи, які сприятимуть підвищенню ефективності роботи комунального
підприємства.

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, тверді побутові відходи,
муніципальні послуги.

Keywords: public-private partnership, municipal solid waste, municipal
services.


