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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Одним з найважливіших завдань цивілізаційного

розвитку суспільства є забезпечення та підвищення
рівня публічного управління галузями народного гос�
подарства. Житлово�комунальне господарство (ЖКГ) —
це багатогалузевий виробничо�технологічний комплекс
і одна з основних галузей національної економіки. Жит�
лово�комунальне господарство в України знаходиться
у кризовому стані, гальмуються позитивні зміни у ста�
новленні ринкових засад господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Важливі підходи та напрямки дослідження процесу
удосконалення державного управління містяться в пра�
цях В. Денисова, В. Кременя, В. Литвина, С. Пирожко�
ва, Г. Ситника. Необхідно також на цю тематику виді�
лити праці В. Богдановича, В. Бодрова, О. Валевського,
І. Грицяка.

Прикладні та методологічні аспекти подолання не�
гативних тенденцій у житлово�комунальній сфері до�
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сліджено в працях вчених та практиків. Вагомий внесок
у розробку цієї проблеми зробили Т. Качала [1], Р. При�
муш [2].

У науковій літературі терміни "механізм управлін�
ня", "механізми публічного управління" є широко вжи�
ваним, але зміст і структуру різні науковці і практики
трактують по�різному. Концептуальні засади висвітле�
но в працях В. Авер'янова [3; 4], В. Бакуменка [5; 6], О.
Оболенського [7—10], В. Рубцова [11], Ю. Сурміна [12].
Питання загальних засад механізмів публічного управ�
ління опрацьовано на досить високому рівні, то питан�
ня щодо механізмів регіонального управління житло�
во�комунальним господарством є малодослідженим,
майже не дослідженим.

Раніше не були досліджені механізми публічного
управління в ЖКГ, їх складові, моделі, а саме: організа�
ційного механізму, економічного механізму, правово�
го, інформаційного, а також організаційно�економічний
механізм регіонального галузевого управління (органі�
заційно�економічна складова механізму).

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Поряд з цим потребують осмислення теоретичні і
практичні аспекти публічного управління житлово�ко�
мунальним господарством, формування механізмів ре�
гіонального публічного управління житлово�комуналь�
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ним господарством у кон�
тексті проведення економіч�
них та соціально�політичних
реформ у країні.

Сутністю модернізації
публічного управління на
регіональному та місцевому
рівнях в управлінні житло�
во�комунальним господар�
ством є підвищення якості
надання послуг і, як резуль�
тат, сприяння підвищенню
рівня життя населення.
Воно спрямоване на досяг�
нення визначених завдань з
умовою ефективного вико�
ристання природних, фінан�
сових і трудових ресурсів,
соціальної інфраструктури,
реалізацію розроблених
проектів. Це також особли�
вий вид діяльності з управл�
іння соціально�економічни�
ми процесами, що характе�
ризується певною єдністю
економічного життя і спіль�
ністю умов відтворювальної
діяльності і інтересів населення.

Для забезпечення результативного та ефективного
управління на рівні регіону доцільно визначити органі�
заційно�економічний механізм регіонального публічно�
го управління житлово�комунальним господарством.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначені сутності організа�

ційної складової організаційно�економічного механіз�
му регіонального публічного управління житлово�ко�
мунальним господарством та сформувати відповідну мо�
дель.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На сучасному етапі розвитку України вкрай необ�

хідним є проведення ефективної публічної політики
щодо управління житлово�комунальним господарством,
у першу чергу, саме системи публічного управління жит�
лово�комунальним господарством України, спрямова�
ної на підвищення якості надання населенню житлово�
комунальних послуг.

На процес її формування та розвитку, безумовно,
впливають як внутрішні (кризовий стан економіки, не�
стабільність соціально�політичної системи держави),
так і зовнішні (геополітичне середовище, глобалізаційні
процеси, посилення конкуренції тощо).

Під публічним управлінням можна розуміти діяль�
ність суб'єктів громадянського суспільства, засновану
на засадах і принципах публічного впливу на суб'єкти і
об'єкти управління з метою формування та реалізації
цілей розвитку територіальних громад (держави, регі�
ону та/або місцевої громади) та спрямовану на задово�
лення їх потреб і підвищення рівня їх життя. З економ�
ічної точки зору це передбачає, в першу чергу, розви�
ток підприємницького середовища та стимулювання
економічної активності.

Аналіз публікацій з теоретичних засад публічного
управління [3 — 12] не містить визначення публічного
управління у сфері житлово�комунального господар�
ства як не державному, так і на регіональному рівнях,
механізмів публічного управління житлово�комуналь�
ною сферою на державному рівні, механізмів регіо�
нального управління житлово�комунальним господар�
ством та інших необхідних складових сучасного по�
нятійно�категоріального апарату у цій сфері.

Процес публічного регіонального управління в ЖКГ
може бути побудований на основі узагальненої моделі
процесів публічного управління, а саме:

"актуалізація інтересу та/або проблеми, виникнен�
ня протиріччя та/або проблеми — усвідомлення проти�
річчя та/або проблеми суб'єктом громадянського су�
спільства — формування публічної політики — легіти�
мізація публічної політики — формування на її основі
державної політики (програми/проекту) — реалізація
державної політики (програми/проекту) — моніторинг
і контроль за реалізацією державної політики (програ�
ми/проекту) — публічний аудит публічного управління
суб'єктами публічної сфери та громадянського суспіль�
ства" [8].

Тоді модель процесів публічного регіонального
управління в ЖКГ представляє собою сукупність 8�и
основних етапів, представлених на рисунку 1.

Використовуючи основні ознаки поняття публічно�
го управління, для сфери ЖКГ можна запропонувати
таке визначення, а саме: публічне управління у житло�
во�комунальному господарстві — діяльність суб'єктів і
об'єктів управління — органів публічної влади, зацікав�
лених громадських і професійних, у тому числі й регіо�
нальних і місцевих об'єднань і фізичних осіб, а також
матеріальних придатків (підприємств, установ і органі�
зації різних форм власності) — спрямована на забезпе�
чення результативного та ефективного функціонуван�
ня житлово�комунального господарства на загально�
державному, регіональному та місцевому рівнях.

Суб'єктами публічного регіонального управління в
житлово�комунальному господарстві є:

— територіальні громади та інші об'єднання грома�
дян;

— представницькі органи місцевого самоврядуван�
ня (сільська, селищна, міська рада та виконавчі органи
сільської, селищної, міської ради, районні та обласні
ради) через відповідні комісії, відповідні структурні
підрозділи, відповідних посадових осіб місцевого само�
врядування з питань ЖКГ та суб'єкти громадянського
суспільства;

— органи виконавчої влади (Рада міністрів АР Крим,
обласна державна адміністрація, районна державна
адміністрація) через відповідні комісії та підрозділи з
питань житлово�комунального господарства.

Суб'єкти публічного регіонального управління в
ЖКГ можна представити у вигляді схеми (рис. 2). Зок�
рема слід зазначити, що територіальні громади та інші
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Рис. 1. Модель процесів публічного регіонального управління в ЖКГ
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об'єднання громадян об'єднують споживачів житлово�
комунальних послуг (фізичні та юридичні особи), недер�
жавні утворення (самоврядні структури та їх органи),
громадські об'єднання, організації.

Об'єктом публічного регіонального управління в
житлово�комунальній сфері є житлово�комунальне гос�
подарство, що представлене підприємствами різних
форм власності, що займаються: утриманням житлово�
го фонду; благоустроєм населених пунктів (озеленен�
ня, освітлення, утримання комунальних пляжів, притул�
ки для безпритульних тварин, утримання доріг, утри�
мання кладовищ); сортуванням, вивозом, переробкою
сміття; а також підприємства, що: утримують полігони
твердих побутових відходів; надають послуги з тепло�
постачання, водопостачання та водовідведення. Також
до об'єкту регіонального публічного управління жит�
лово�комунальним господарством слід віднести усі
зв'язки та процеси взаємодії між підприємствами та спо�
живачами послуг в процесі їх надання та/або виготов�
лення.

Суб'єкти та об'єкти публічного регіонального управ�
ління житлово�комунальним господарством знаходять�
ся під впливами зовнішнього та внутрішнього середо�
вищ.

Для регіонального рівня зовнішнім впливом у пер�
шу чергу є рішення, що приймаються Верховною Радою
України, Президентом України, Кабінетом Міністрів
України, центральними органами виконавчої влади, у
тому числі профільним Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово�комунального госпо�
дарства України та іншими.

Представниками впливу внутрішнього регіонально�
го середовища є: суб'єкти громадянського суспільства,
які виражають інтереси споживачів послуг ЖКГ; під�
приємства, які є постачальниками складових для виго�
товлення товару та/або надання послуг у житлово�ко�
мунальній галузі (енергопостачальні компанії, газопо�
стачальні, водопостачальні та інші компанії).

Аналіз літератури [3—12] стосовно поняття "ме�
ханізм публічного управління", "механізм державного
управління" показує, що базовим елементом цих тер�
мінів є поняття самого механізму, які є різними за при�
значенням, конструкцією, а механізм управління є
складною управлінською категорією. Класифікація ме�
ханізмів державного управління включає поділ ме�
ханізмів за функціональним призначенням та за суб'єк�
том управління.

У вітчизняній науковій літературі існують різні трак�
тування терміну "механізмів управління", "механізм дер�

жави", "державний меха�
нізм".

Існує узагальнене визна�
чення, наведене О. Оболенсь�
ким, що "Механізм сучасної
держави — це просякнута
єдиними, законодавчо закрі�
пленими принципами, засно�
вана на розподілі влади і на�
явності необхідних матері�
альних придатків система
органів державної влади та
місцевого самоврядування,
яка здійснює завдання і
функції держави або забез�
печує їх здійснення [7]. В
свою чергу, Г. Одінцова вва�
жає, що "механізм управ�
ління — це засіб вирішення
суперечностей явища чи про�
цесу, послідовна реалізація
дій, які базуються на осново�
положних принципах, цільо�
вій орієнтації, функціо�
нальній діяльності з викори�

станням відповідних їй методів управління та спрямо�
вані на досягнення мети" [13].

Аналіз наукових публікацій з питання узагальнюю�
чого визначення поняття "механізм публічного управ�
ління" [7—10] і визначення "механізм публічного управ�
ління в сфері ЖКГ [7—10] дозволяє запропонувати: Ме�
ханізм публічного управління житлово�комунальним
господарством — сукупність зацікавлених суб'єктів пуб�
лічного управління і об'єктів ЖКГ та його супутньої
інфраструктури, взаємодія і взаємовідношення яких ма�
ють характер взаємосприяння для задоволення потреб
споживачів та надання якісних житлово�комунальних
послуг шляхом застосування цілеспрямованих органі�
заційних, економічних, правових, інформаційних ме�
тодів, заходів, засобів, важелів, інструментів, стимулів
впливу суб'єктів публічного управління ЖКГ на
відповідні об'єкти.

Механізми публічного регіонального управління
житлово�комунальним господарством представляє со�
бою сукупність зацікавлених суб'єктів громадянсько�
го суспільства і об'єктів ЖКГ регіонального рівня та
його супутньої інфраструктури, взаємодія і взаємові�
дношення яких мають характер взаємосприяння для
задоволення потреб споживачів та надання якісних
житлово�комунальних послуг шляхом застосування
цілеспрямованих організаційних, економічних, право�
вих, інформаційних методів, заходів, засобів, важелів,
інструментів, стимулів впливу суб'єктів публічного
управління на регіональному рівні ЖКГ на відповідні
об'єкти.

З механізму публічного регіонального управління
ЖКГ можна як основні виокремити організаційно�еко�
номічний, правовий та інформаційний. Організаційно�
економічний механізм є одним з визначальних ме�
ханізмів регіонального публічного управління ЖКГ.

Під організаційно�економічним механізмом пуб�
лічного регіонального управління житлово�комуналь�
ним господарством слід розуміти систему організа�
ційних (структурних та процесних складових), еконо�
мічних методів, заходів, форм, засобів, важелів, інстру�
ментів, стимулів на регіональному рівні в сфері жит�
лово�комунального господарства, за допомогою яких
відбувається вплив суб'єктів управління на об'єкт та
відбувається їх взаємодія в житлово�комунальному
господарстві.

Організаційна складова моделі регіонального рівня
конкретизує включає суб'єкти, а саме: представницькі
органи місцевого самоврядування (сільська, селищна,
міська рада та виконавчі органи сільської, селищної,

 
 
 
 
 

Рада міністрів АР Крим 

Обласна державна 
адміністрація 

Обласна рада  

Районна державна  
адміністрація 

Районна рада 

органи  
самоорганізації 
населення громадські 

об'єднання та  
організації 

Споживачі ЖКГ послуг
(фізичні та  

юридичні особи)  

СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ЖКГ 

будинкові, вуличні,  
квартальні комітети 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ 
 

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

комітети районів у містах, 
сільські, селищні 

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Недержавні утворення  
(самоврядні 

структури та їх органи) 

комітети мікрорайонів 

Виконавчі 
органи сільської, 

селищної, 
міської рад 

Сільська, 
селищна, міська 

рада

Рис. 2. Суб'єкти публічного регіонального управління в сфері ЖКГ
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міської ради, районні та обласні
ради) через відповідні комісії,
відповідні структурні підрозділи,
відповідних посадових осіб
місцевого самоврядування з пи�
тань ЖКГ та суб'єкти грома�
дянського суспільства; органи
виконавчої влади (Рада міністрів
АР Крим, обласна державна ад�
міністрація, районна державна
адміністрація) через відповідні
комісії та підрозділи з питань
житлово�комунального госпо�
дарства; підприємства в житло�
во�комунальній галузі.

Таким чином, можна запро�
понувати модель організаційної
складової організаційно�еконо�
мічного механізму публічного
регіонального управління жит�
лово�комунальним господар�
ством (далі — Модель організа�
ційної складової), яка представ�
лена на рисунку 3. Вона демон�
струє, як відбувається форму�
вання публічної політики на рег�
іональному рівні влади та її пе�
рехід у державну політику через
програмні документи на всіх
рівнях влади. Складовими цієї
моделі є, насамперед, суб'єкти
(суб'єкти публічного регіональ�
ного управління в ЖКГ) та взає�
мовідносини між ними в ході
формування цілей публічної пол�
ітики для формування публічної
політики в житлово�комуналь�
ному господарстві для переходу
у державну політику в галузі че�
рез програмні документи на
різних рівнях влади.

Організація роботи пред�
ставлена у вигляді зв'язків, які
направлені на взаємодію, взаємо
сприяння з досягнення цілей по формуванню програм,
проектів, планів та політик у галузі.

Регіональний рівень влади в ЖКГ представлений
обласним рівнем, рівень районний, міський або
сільській чи селищний рівень. Модель організаційної
складової розкриває яким чином формуються цілі пуб�
лічної політики в житлово�комунальному господарстві
на регіональному рівні та взагалі по країні під впливом
органів державної влади. Розкриємо обласний рівень
в Моделі організаційної складової: обласна рада (по�
стійна комісія з питань житлово�комунального госпо�
дарства), обласна державна адміністрація (управління
з питань житлово�комунального господарства), Рада
міністрів АР Крим (Міністерство регіонального розвит�
ку і ЖКГ).

Районний рівень у Моделі представлений районною
радою (постійна комісія з питань житлово�комунально�
го господарства), районною державною адміністрацією
через структурні підрозділи з питань ЖКГ, які здійсню�
ють повноваження в сфері ЖКГ та опрацьовують про�
позиції суб'єктів публічного управління в ЖКГ. Наступ�
ним рівнем у Моделі є органи місцевого самоврядуван�
ня (Сільська, Селищна рада, Міська рада через постійні
комісії з питань житлово�комунального господарства
та виконавчі органи сільських. Селищних. Міських рад
через управління житлово�комунального господарства).
В Моделі також наявні підприємство�виробники, під�
приємства�виконавці житлово�комунальних послуг та
підприємства з надання послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, ОСББ, які ближче

всіх інших знаходяться в зв'язку із мешканцями, насе�
ленням, отримувачами послуг та суб'єктами громадянсь�
кого суспільства.

Пропозиції суб'єктів публічного регіонального управ�
ління потрапляють до цих органів влади в процесі взає�
модії між ними у вирішені проблемних питань у житло�
во�комунальній галузі.

Показниками Моделі організаційної складової
будуть кількість наданих пропозицій суб'єктами в га�
лузі, кількість проведених заходів з питань ЖКГ (на�
ради, круглі столи, конференції та інші форми),
кількість нормативно�правових актів прийнятих у га�
лузі ЖКГ.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Підсумувати результати дослідження можна так:
1. Аналіз досліджень вітчизняних вчених стосовно

змістовного наповнення поняття "механізм публічного
управління" дав змогу визначити механізм публічного
управління в ЖКГ як складну систему сукупності заці�
кавлених суб'єктів громадянського суспільства і об'єктів
ЖКГ та його супутньої інфраструктури, взаємодія і
взаємовідношення яких мають характер взаємосприян�
ня для задоволення потреб споживачів та надання якіс�
них житлово�комунальних послуг.

2. На основі проведеного аналізу визначено струк�
туру механізму публічного управління в ЖКГ, не�
від'ємними компонентами якого є: цілеспрямовані

Рис. 3. Модель організаційної складової організаційноOекономічного механізму
публічного регіонального управління в ЖКГ
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організаційні, економічні, правові, інформаційні мето�
ди, заходи, засоби, важелі, інструменти, стимули впли�
ву суб'єктів публічного управління ЖКГ на відповідні
об'єкти.

3. Запропонована модель організаційної складової
організаційно�економічного механізму публічного ре�
гіонального управління житлово�комунальним госпо�
дарством. Складовими цієї моделі є насамперед інтере�
си та потреби суспільства, суб'єкти публічного регіо�
нального управління, зв'язки між ними в процесі фор�
мування публічної політики.

У перспективі планується продовжити досліджен�
ня економічної складової організаційно�економічного
механізму публічного регіонального управління в
житлово�комунальному господарстві та розроблення
моделі правового механізму публічного регіонального
управління в житлово�комунальному господарстві Ук�
раїни.
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