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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
У сучасних умовах гостро постає проблема інформати�

зації населення щодо функціонування житлово�комуналь�
ного господарства (ЖКГ), особливо в контексті його рефор�
мування. Відсутність достовірної інформації формує нега�
тивне ставлення населення до перетворень, що проводять�
ся, непрозорість розрахунків і фінансових потоків у ЖКГ
відлякують інвесторів і потенційних суб'єктів діяльності,
управлінські дії здійснюються із запізненням. У зв'язку із
цим необхідність отримання актуальної і достовірної інфор�
мації про фінансово�господарську діяльність підприємств
ЖКГ на певній території вимагає впровадження нових
інформаційних технологій.

Аналіз економічних проблем реформування житлово�
комунального господарства дозволяє зробити висновок про
необхідність комплексної інформатизації процесів, що
відбуваються в галузі.

Дослідження певних аспектів проблеми реформування
житлово�комунального господарства знайшли відображен�
ня в працях провідних науковців, серед яких: В.А. Сту�
дінський [1], Ю.Г. Лега, Т.М. Качала, Н.Ф. Чечетова [2],
М.І. Лєбєдєв [3] та інші.

МЕТА СТАТТІ
У зв'язку із цим у контексті дослідження доцільно сфор�

мувати мету статті: провести обгрунтування проблем інфор�
матизації житлово�комунального господарства, здійснити
їх оцінку, розкрити основні вимоги забезпечення ефектив�
ної діяльності системи інформатизації, запропонувати ме�
ханізм функціонування інформаційної системи ЖКГ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення ефективного функціонування системи

інформатизації повинне досягатися за рахунок реалізації
таких вимог.

Вимога надійності. Для забезпечення надійності робо�
ти інформаційних вузлів необхідно, щоб на технічних засо�
бах використовувалися джерела безперебійного живлення
(UPS) і резервне електроживлення, технічні засоби інфор�
маційних вузлів забезпечували стійку роботу при пікових
навантаженнях і мали резерв для розширення кількості ко�
ристувачів і вирішуваних задач. Використовувані загально�
системні програмні засоби повинні володіти відмовостійкі�
стю і мати засоби оперативного відновлення працездатності
при аварійних ситуаціях.

УДК 69.059

Л. П. Вороновська,
здобувач, Харківська національна академія міського господарства

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СИСТЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЖИТЛОВО�

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

L. P. Voronovskaya,
senior lecturer, department of higher mathematics, Kharkiv National Univercity of Municipal Economy

PROVIDING THE EFFECTIVE ACTIVITY OF INFORMTION SYSTEM IN HOUSING AND MUNICIPAL
ECONOMY

Досліджено проблему інформатизації реформування житлово�комунального господарства. Наведе�

не обгрунтування проблем інформатизації реформування житлово�комунального господарства, розкри�

то основні вимоги забезпечення інформатизації реформування житлово�комунального господарства.

It has been researched the problem of information reformation in housing and municipal economy. It has

been made basing of the informational reformation in housing and municipal economy problem, discovered the

main demands of providing the informational reformation in housing and municipal economy.

Ключові слова: житлово�комунальне господарство, система інформатизації, реформування, інновації.
Key words: housing and municipal economy, information system, reformation, innovation.

Вимога безпеки. Для забезпечення безпеки обслугову�
ючого персоналу і електронних компонентів технічних за�
собів інформаційних вузлів від дій електричного струму не�
обхідно використовувати захисне заземлення використову�
ваних технічних засобів.

Вимога захисту інформації. Засоби захисту інформації
від несанкціонованого доступу повинні забезпечувати па�
рольний захист, розмежування прав доступу користувачів
до інформаційних ресурсів і послуг інформаційних вузлів,
а також мати засоби шифрування (дешифрування) переда�
ваних і отримуваних електронних документів і засоби елек�
тронного підпису.

Вимоги до засобів адміністративного управління служ�
бами АСУ. Необхідно, щоб системні програмні засоби
інформаційних вузлів мали ефективні засоби управління
процесами взаємодії з користувачами, засоби створення і
відновлення резервних копій інформації, засоби контролю
і управління роботою інформаційних служб у реальному
часі.

Вимоги стандартизації і уніфікації. Для сумісного фун�
кціонування інформаційних вузлів, взаємодії користувачів
з інформаційними ресурсами необхідно забезпечити
сумісність використовуваного програмного забезпечення,
що розробляється, і наявність призначеного для користу�
вача інтерфейсу.

Вимоги до технології інформаційної взаємодії. Корис�
тувачів мережі необхідно забезпечити послугами електрон�
ної пошти, доступу до баз даних і програм. Перераховані
послуги надаються відповідними структурами інформацій�
ного вузла. Щодня інформація на сайті повинна оновлюва�
тися.

На рис. 1 зображений запропонований механізм функ�
ціонування інформаційної системи ЖКГ. Як видно з рисун�
ка, до споживачів надходить інформація про всі суб'єкти,
включені в систему, їх плани і виконувані роботи, а також
рахунки по оплаті наданих послуг.

Абоненти зможуть здійснювати електронні платежі,
відправляти заявки, скарги та іншу інформацію.

Органи влади, місцевого самоврядування, державної
статистики публікують на сайті нові нормативно�правові
акти всіх рівнів і гілок влади у сфері ЖКГ, проводять елек�
тронний переказ бюджетних коштів, здійснюють контролю�
ючі дії різного характеру, а також отримують різноманітну
інформацію з пропонованої системи. Бюджетні дотації пе�
рераховуються засобами електронного платежу відразу на
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особові рахунки споживачів, кошти з яких можуть бути спи�
сані тільки на оплату послуг ЖКГ. Інші цільові бюджетні
кошти також зараховуються на спеціальний рахунок, і їх
списання проводиться під конкретний проект певному ви�
конавцеві. Усе це дозволить чітко фіксувати і контролюва�
ти витрачання фінансових коштів, що здійснюється з метою
розвитку житлово�комунального господарства.

Керуючі компанії на основі баз даних інформаційної
системи, рейтингових показників здійснюють вибір підряд�
ників для обслуговування споживачів, виконують контро�
люючі дії. Одночасно вони надають інформацію про себе,
зокрема про виконані роботи, намічені плани, можуть при�
пинити фінансування підрядників і постачальників у разі по�
рушення ними своїх зобов'язань. Аналогічним чином на ос�
нові рейтингової оцінки відбувається вибір постачальників
матеріалів, ресурсів для підрядних організацій і взаємодія з
ними.

Використання інформаційних технологій дозволяє опе�
ративно отримувати й обробляти первинні дані про якість
послуг, що надаються, безпосередньо від абонентів. Це при�
скорює процеси корекції діяльності підприємства, служить
стимулом для підвищення рівня обслуговування і привер�
тає увагу інертної частини користувачів — населення — до
проблеми роботи житлово�комунального комплексу. Повне
задоволення їх потреб у послугах ЖКГ є метою перетво�
рень, що проводяться [4].

Одним із головних за значущістю критеріїв є фінансо�
вий стан. Підприємства даної галузі є нерентабельними,
фінансово нестійкими і мають великі суми дебіторської і
кредиторської заборгованостей, а деякі знаходяться на межі
банкрутства. Разом з тим для розрахунку рейтингу необхі�
дний один інтегрований показник, визначення величини яко�
го не становило б особливих складнощів, зважало на спе�
цифіку галузі і могло б відбуватися в автоматичному режимі,
на основі інформації підприємств, опублікованої ними на
сайті ЖКГ у спеціальному доступі.

Істотним недоліком пропонованих методик комплекс�
ної і рейтингової оцінок є те, що за базу порівняння пропо�
нується прийняти еталонне підприємство, яке практично
неможливо визначити одночасно для підприємств різного
розміру. Виникає невирішена проблема: яке підприємство
прийняти за еталон для малих, середніх і великих під�
приємств ЖКГ. Недоліком методик оцінки фінансового
стану є і той факт, що авторами аналізуються різні комбі�
нації загальних властивостей підприємств, при цьому прак�
тично не вивчаються і не порівнюються індивідуальні
відмінності підприємств (динаміка зміни окремих ознак,
внесок кожної ознаки в загальну оцінку фінансового ста�
ну тощо) [5].

Відповідно до вищесказаного, оцінку фінансового ста�
ну підприємств ЖКГ для розрахунку їх рейтингу нами про�
понується проводити з урахуванням величин їх кредиторсь�
кої, дебіторської заборгованостей і своєчасності виплати
заробітної плати.

Наступні за значущістю два критерії — кваліфікація пер�
соналу і пропоновані методи і форми організації роботи.

Найменшу значущість по�
винні мати такі критерії, як
досвід роботи на даному ринку
і наявність власної виробничої
бази. Інакше новостворюваним
підприємствам буде практично
неможливо досягти високого
рівня рейтингу, а малоефектив�
ним, створеним на основі ко�
лишніх житлово�ремонтно�екс�
плуатаційних підприємств і
організацій дасть необгрунто�
вані переваги [6].

Розрахунок рейтингу про�
водиться автоматично першого
числа кожного місяця. Не�
обхідні дані вибираються про�
грамою з інформації, що збері�
гається на сайті. Визначається
значення кожного критерію,
підсумовуються добутки зна�
чень на їх вагу, результат мно�
житься на 100. Діапазон значень
рейтингу (від 0 до 100) є відкри�
тим. Таким чином, керівники
будуть зацікавлені у своєчасній

передачі достовірних відомостей про роботу підприємств.
У свою чергу, інвестори отримають чітку і правильну інфор�
мацію про суб'єктів ринку, проекти і, отримавши гарантії
цільового витрачання засобів, активніше вкладатимуть їх у
цю галузь [7].

Таким чином, у результаті розробки і впровадження
інформаційна система дозволить:

— посилити контроль за фінансовими потоками в га�
лузі;

— підвищити зручність і швидкість розрахунків;
— забезпечити цільове використання обмежених фінан�

сових коштів;
— підвищити інвестиційну привабливість галузі;
— уніфікувати форму проведення конкурсних відборів

управляючих компаній, підрядчиків і постачальників;
— стимулювати розвиток повноцінного конкурентного

середовища;
— проводити незалежну експертизу обгрунтованості

підвищення тарифів;
— підвищити якість і швидкість ухвалення управлінсь�

ких рішень;
— забезпечити вчасність платежів за надані житлово�

комунальні послуги;
— реалізувати право громадян на отримання інформації

щодо структури тарифів і первинної документації;
— змінити негативне ставлення населення до перетво�

рень, що проводяться в галузі;
— удосконалити механізм впровадження ресурсозбер�

ігаючих технологій тощо.
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Рис. 1. Механізм функціонування інформаційної системи ЖКГ


