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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система управління житлово-комунальним госпо-

дарством у сільських населених пунктах переважно не
відповідає ринковій економіці, тому підприємства не
мають економічних стимулів для розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В економічних публікаціях останніх років, присвя-
чених розвитку соціальної сфери, знайшли розробку
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необхідними виробничими потужностями відповідно до раціональних норм. Планування ефективності
розвитку житлово-комунального господарства включає не тільки визначені рівні показників ефектив-
ності і заходи, що забезпечують планований рівень, але воно не виділено від планування господарського
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нальним господарством приводить до зміни показників, що характеризують діяльність підприємств,
організацій і галузі в цілому. Тому необхідно враховувати вплив цих заходів на зниження собівартості
продукції, послуг, зростання продуктивності праці, приріст обсягу виробництва і т.п.
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проблеми сформованих тут економічних відносин, за-
кономірності, методи і прийоми вирішення соціальних
завдань. Цим питанням присвячено ряд монографічних
досліджень і статей Г.А. Агужена, Е.В. Москаленко,
Б.І. Адамова, В.С. Асанова, А.І. Безлюдова, В.І. Логві-
ненко, Г.А. Крамаренко, І.М. Осипенко, В.П. Полуяно-
ва, В.В. Рибака. Питанням перебудови господарського
механізму, переходу на нові умови господарювання
присвячені роботи Л.І. Абалкін, В.В. Дорофієнко,
А.І. Амоші, А.І. Ємельянова, О.В. Козлової, І.І. Лукіно-
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ва та ін. Питанням економічного районуван-
ня, регіонального розвитку та управління
присвячено ряд монографічних досліджень
і статей В.Н. Амітана, Л.М. Зайцевої , В.К.
Мамутова, Н.Д. Прокопенко, З.Д. Силаєва,
В.К. Симоненко, В.В. Фінагіна, Н.Г. Чума-
ченко, В.Ф. Януковича.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Розглянути модель управління житлово-комуналь-

ним господарством у сільській місцевості. Визначити
більш ефективну систему управління ЖКГ у Донецькій
області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Житлово-комунальне господарство України як

об'єкт державного управління має свої специфічні особ-
ливості: виступає як багатогалузевий комплекс, що
включає підгалузі, які є природними монополіями, та
конкурентні підгалузі; продуктом його життєдіяльності
є, передусім, послуги, які надаються у виробничій та
невиробничій сферах. Свої особливості в роботу галузі
вносить фінансово-економічна криза, зменшуючи і без
того обмежені можливості її ресурсного забезпечення
та надійного функціонування. У житлово-комунально-
му господарстві накопичено багато проблем, які став-
лять під загрозу можливість його сталого функціону-
вання. Відсутність системних перетворень у цій сфері,
недосконалість нормативно-правової бази та непослі-
довність у прийнятті рішень не дозволило досягти ба-
жаного результату щодо створення фінансово-спро-
можних та ефективно працюючих у ринкових умовах
підприємств житлово-комунального господарства, які
б надавали споживачам послуги необхідного рівня та
якості.

У суспільстві тривалий час обговорюються питання
принципової можливості функціонування житлово-ко-
мунального господарства з такими високими питомими
витратами матеріальних і енергетичних ресурсів, втра-
тами та нераціональними витратами питної води і теп-
лової енергії, безгосподарним відношенням до утриман-
ня та експлуатації об'єктів житлово-комунального гос-
подарства як власників, так і споживачів.

Ситуація в державному управлінні житлово-кому-
нальним господарством надзвичайно гостра і продов-
жує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у станов-
ленні ринкових засад господарювання, розвитку конку-
ренції та залученні приватних інвестицій у підприємства
галузі.

Розвиток житлово-комунального господарства у
сільських населених пунктах стримує невідповідність
структур та систем управління підприємствами житло-
во-комунального господарства умовам інтегрування в
ринкову економіку. Житлово-комунальні підприємства
не мають вагомих економічних стимулів до оптимізації
структури тарифів і зниження нераціональних витрат
матеріально-технічних ресурсів [3, с 83].

Регуляторна система для комунальних підприємств,
яка сьогодні створюється в Україні, повинна чітко ви-
значати привила гри на монопольних ринках, зменшу-
ючи ризики входження на ринок для приватного інвес-
тора і, відповідно, вартість капіталу. Затверджені і кон-
трольовані регуляторним органом правила і процедури
здійснення діяльності повинні запобігати проявам ко-
рупції і політично мотивованим втручанням влади в
діяльність підприємств.

Процес залучення приватного сектора в діяльність
житлово-комунальних підприємств здійснюється по-
вільно через фінансову нестабільність підприємств та
за відсутності чітких і прозорих механізмів вибору
орендаря або концесіонера. В Україні відсутні еко-
номічні стимули для залучення інвестицій до комуналь-
ної галузі. Недосконалими є і механізми забезпечення
гарантій для залучення позикових коштів на фінансу-

вання капітальних інвестицій, фінансові та кредитні ус-
танови не розглядають комунальну галузь як інвести-
ційно-привабливу через значну фінансову не-
стабільність.

Зіставлення потреб житлово-комунального госпо-
дарства регіонів із внутрішніми можливостями зазвичай
свідчить про те, що невідкладні потреби громади на
підтримку лише житлового господарства роблять не-
можливим одночасне бюджетне фінансування інших
комунальних підгалузей, вимагаючи реформування їх
власності та залучення інвестицій.

Економічне регулювання в умовах ринкової еконо-
міки не є поверненням до методів планової економіки
— централізованого розподілу державою ресурсів і пла-
нування господарської діяльності підприємств. За чин-
ним законодавством України, регулювання може про-
водитися на державному і місцевому рівнях. Можливий
варіант державного регулювання ЖКГ полягає у ство-
ренні національної регуляторної комісії. Плюси такого
централізованого регулювання полягають в чіткому
розділенні функцій управління і вироблення політики в
галузі від функцій регулювання, відсутності конфлікту
інтересів в процесі ухвалення регуляторних рішень, ве-
лика компетентність в ухваленні регуляторних рішень.
Мінуси полягають у високому ризику того, що регуля-
торний орган і політично, і фінансово залежатиме від
влади, що в значній мірі впливатиме на неупередженість
ухвалених рішень. Також трудність делегування цент-
ральному органу повноважень самоврядування місце-
вих громад.

Система управління ЖКГ в сільській місцевості
може бути представлена як сукупність керованої
(об'єкту управління) і такої, що управляє (суб'єкта уп-
равління), підсистем, взаємопов'язаних одним головним
завданням, — забезпечення сільського споживача дос-
тупними, якісними і безпечними житлово-комунальни-
ми послугами.

Умовні позначення: a — командна інформація; b —
інформація про стан; c — дія зовнішніх чинників; d —
показники, що характеризують якість функціонування
об'єкту (рис. 1).

СУ ЖКГ у сільській місцевості включає дві підси-
стеми: підсистема що управляє, підсистема зв'язку
(рис. 1). Інвестиційна діяльність місцевих органів вла-
ди в області ЖКГ — це один з динамічних процесів
управління галуззю. Суб'єкт інвестиційної діяльності
(органи місцевого самоврядування, підприємства) і
об'єкт інвестування (ЖКГ територіального утворен-
ня) співпадають з суб'єктом і об'єктом системи управ-
ління.

Що стосовно суб'єктно-об'єктний склад СУ ЖКГ у
сільській місцевості, то у даний час переважаюча части-
на поточних питань по функціонуванню і реформуван-
ню системи ЖКГ відноситься до компетенції місцевого
самоврядування. Саме на суб'єктному рівні визначають-
ся принципові підходи до управління галуззю,
здійснюється розробка програм розвитку, окремних
інвестиційних проектів і їх реалізації.

Органи законодавчої влади в Україні формують су-
купність правових і нормативних документів, що регла-
ментують функціонування системи ЖКГ у цілому, є пай-
овими учасниками територіальних інвестиційних про-
ектів і програм. Органи влади конкретизують загальні
підходи до реформи ЖКГ, що стосовно територіально-
го аспекту [2, с. 96—97].
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Рис. 1. Система управління ЖКГ у сільській місцевості
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На сьогоднішній день, в регіонах склалися різні схе-
ми адміністративного управління галуззю, починаючи
від жорсткої вертикальної схеми управління і фінансу-
вання в межах регіону, і закінчуючи ситуацією, коли
територіальні утворення майже повністю самостійні в
питаннях ЖКГ. У Донецькій області використовують
другу схему управління (рис. 2).

Система управління ЖКГ області заснована на прин-
ципі самостійності і відповідальності органів місцевого
самоврядування по управління ЖКГ району. Потреби
галузі фінансуються за рахунок плати споживачів, за-
собів бюджету муніципалітетів. Таким чином, на те-
перішній час, як об'єкт управління ЖКГ існує тільки на
рівні місцевості, а керівництво регіональної і національ-
ної галуззі носить рекомендаційний характер.

Система управління ЖКГ у сільській місцевості
різноманітна і залежить від структури органів місцево-
го самоврядування. Наприклад, у районах Донецької
області роль суб'єкта виконують створені в структурі
районних адміністрацій служби. Зрозуміло, що щоб
уникнути подвійного управління, функції на всіх рівнях
влади повинні бути чітко регламентовані.

У зв'язку з цим, принциповою відмінністю терито-
ріального управління від об'єктів регіонального менед-
жменту, що є і відмінністю вирішуваних ними завдань,
існують два аспекти. Ось один з них, якщо муніципаль-
ний менеджмент як безпосередні об'єкти управління
має "громади", "комуни", "поселення", тобто різно-
манітні форми сумісного мешкання людей у містах, се-
лах і селищах, рівень і якість їх життєдіяльності тощо,
то регіональне управління в якості об'єктів своєї дії
перш за все "регіон", "район", "територію", тобто адм-
іністративне-просторове середовище життєдіяльності
людей.

Другий аспект, це, якщо муніципальне управління є
місцеве самоврядування, то регіональний менеджмент
як частина державного управління, регулює процес
відтворення територій в їх основних формах прояву
(бюджетно-фінансовий блок, господарче-виробничий,
ресурсний блок) [1, с. 18—23].

Таке розмежування об'єктів управління регіональ-
ного та муніципального менеджменту дозволяє на базі
виявленої специфіки цих об'єктів сформулювати, але
вже більш чітко ті завдання та ті функції, які будуть ви-
конувати відповідні структури управління.

Таким чином, не дивлячись на різноманіття робіт
вітчизняних вчених, присвячених проблемам житло-
во-комунальному господарству, комплексу, розвит-
ку управління, проте інформація, що описує сучасні
моделі управління ЖКГ на базі місцевого самовря-
дування в сільській місцевості, містить недостатньо
формалізовану інформацію щодо функціонування і
шляхів подальшого вдосконалення управління в умо-
вах села.

ВИСНОВКИ
Додатковий вплив на певні форми

управління житлово комунальним гос-
подарством сільській місцевості здійс-
нюють такі фактори, я к структура на-
селення та розміщення їх по відношен-
ню до міста, благоустрій села, інвести-
ційна діяльність, стан інженерної
інфраструктури, рівень грошових до-
ходів, а також виробничі можливості
діючих підприємств ЖКГ. Недостатньо
поділяється увага приватному сектору
зі сторони підприємств і організацій
житлово-комунальних господарств. Си-
стема матеріального постачання під-
приємств ЖКГ у ринкових умовах гос-
подарювання, недосконала. Ця існуюча
система може працювати на великих
підприємствах, де безпосередньо ве-
деться експлуатаційна діяльність. Про-

цес матеріального постачання дуже багато займає
часу, тому його требо вдосконалити.

Що стосується розвитку системи управління ЖКГ
територіального утворення, то вона існує на засадах
принципів адекватності цілей, функцій і повноважень.
Принципу організаційної сталості, керованості і доціль-
ності. Принципу економічності, відповідному зовніш-
ньому і внутрішньому середовищу.
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Рис. 2. Існуюча структура системи управління ЖКГ у Донецькій області
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