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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України  „Про державно-приватне партнерство” (щодо розвитку і функціонування сфери соціального захисту) ”

Чинна редакція
Редакція з пропонованими змінами
ЗАКОН УКРАЇНИ
„Про державно-приватне партнерство”
ЗАКОН УКРАЇНИ
„Про державно-приватне партнерство”

Стаття 1. Визначення та ознаки державно-приватного 
партнерства 
    1. Державно-приватне партнерство - співробітництво  між державою Україна, Автономною Республікою Крим,  територіальними громадами в особі відповідних державних  органів  та  органів місцевого самоврядування (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 Законом та іншими законодавчими актами.
     На стороні приватного партнера у договорі, що укладається в рамках державно-приватного партнерства,  можуть виступати декілька осіб, які відповідно до цього  Закону можуть бути приватними партнерами. Такі особи  несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями,  передбаченими договором, що укладається в рамках 
державно-приватного партнерства.
     Особливості участі на стороні приватного партнера декількох осіб у конкурсах на визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного  партнерства визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
     До ознак державно-приватного партнерства належать:
 
     забезпечення вищих техніко-економічних показників 
ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера; 
Далі по тексту

Стаття 4. Сфери застосування державно-приватного партнерства 
     1. Державно-приватне  партнерство  застосовується   в   таких сферах:
     пошук,  розвідка  родовищ корисних копалин та їх видобування, крім таких, що здійснюються на умовах угод про розподіл продукції;
     виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу;
     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; Норма відсутня

     машинобудування; 
     збір, очищення та розподілення води;
     охорона здоров'я;
     Норма відсутня
     туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт;
     забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем;
     оброблення відходів;
     виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; 
     управління нерухомістю.
           Далі по тексту

Стаття 1. Визначення та ознаки державно-приватного 
партнерства 
    1. Державно-приватне партнерство - співробітництво  між державою Україна, Автономною Республікою Крим,  територіальними громадами в особі відповідних державних  органів  та  органів місцевого самоврядування (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 Законом та іншими законодавчими актами.
     На стороні приватного партнера у договорі, що укладається в рамках державно-приватного партнерства,  можуть виступати декілька осіб, які відповідно до цього  Закону можуть бути приватними партнерами. Такі особи  несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями,  передбаченими договором, що укладається в рамках 
державно-приватного партнерства.
     Особливості участі на стороні приватного партнера декількох осіб у конкурсах на визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного  партнерства визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
     До ознак державно-приватного партнерства належать:
 
     забезпечення вищих техніко-економічних, соціальних  показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера; 
Далі по тексту

Стаття 4. Сфери застосування державно-приватного партнерства 
     1. Державно-приватне  партнерство  застосовується   в   таких сферах:
     пошук,  розвідка  родовищ корисних копалин та їх видобування, крім таких, що здійснюються на умовах угод про розподіл продукції;
     виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу;
     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, об’єктів соціального захисту;
     машинобудування; 
     збір, очищення та розподілення води;
     охорона здоров'я;
     соціальний захист, включаючи надання соціальних послуг;
     туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт;
     забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем;
     оброблення відходів;
     виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; 
     управління нерухомістю.
     Далі по тексту
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