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Проблема та її зв'язок з науковими і 
практичними задачами.  

Питання реформування та розвитку жи-
тлово-комунального господарства сьогодні 
вивчаються на різних рівнях багатьма про-
відними вченими-теоретиками та практи-
ками галузі як України, так і зарубіжжя. 
Серед них проблеми реформування та під-
вищення соціально-економічної ефектив-
ності роботи галузі досліджують М. В. Аі-
вазашвілі, Н. О. Гура, В. В. Дорофієнко, 
В. М. Колпаков, І. Н. Осипенко, Є. Ф. Пет-
рова, В. П. Полуянов, Г. М. Семчук, 
Т. М. Строкань, О. І. Судакова, А. К. Суда-
ков, Є. В. Тішин та інші. 

Проведений аналіз наукової літератури, 
присвяченої дослідженню особливостей фу-
нкціонування та розвитку житлово-кому-
нального господарства в Україні, свідчить 
про те, що на сьогодні основна увага приді-
ляється оцінці набутого досвіду в реформу-
ванні галузі, моніторингу стану об’єктів 
ЖКГ. Наявність великої кількості думок 
щодо ключових питань реформування ринку 
житлово-комунальних послуг свідчіть про 
необхідність дослідження даної теми. 

Запорукою ефективного державного ре-
гулювання експлуатації й обслуговування 
житлового фонду, як і сфери інших кому-
нальних послуг, у сучасних умовах є необ-
хідність вирішення двох одночасних бо-
лючих питань. Перше - для забезпечення 
гідних умов проживання громадян - на-
дання населенню якісних послуг, у нашо-

му конкретному випадку - якісне й своєча-
сне обслуговування житлового фонду, 
включаючи весь необхідний спектр вико-
нання робіт. Друге - з огляду на особливо-
сті сучасного історичного періоду, станов-
лення й розвитку нашої держави та суспі-
льства, що характеризується нестабільною 
соціально-політичною ситуацією та низь-
ким економічним рівнем (особливо, низь-
кою платоспроможністю попитом насе-
лення) - забезпечити ефективне (рентабе-
льне) функціонування обслуговуючих під-
приємств, по можливості не збільшуючи 
вартість послуг, що надаються, а виходить, 
і розмір оплати їх населенням.  

Постановка завдання. Метою даної 
статті є дослідження проблем та виявлення 
оптимальних шляхів реформування жит-
лово-комунального господарства України. 

Виклад матеріалу і результатів дослі-
дження. Вже досить довгий час стан ЖКГ 
України характеризується як нестабільний,  
незадовільний і, навіть, кризовий. 
Не-відповідність відносин у цій  сфері змі-
нам в економіці держави, неінтегрованість 
галузі в систему ринкової економіки, не-
досконалість системи державного регулю-
вання ринку житлово-комунальних послуг, 
відсутність виваженої політики розвитку 
призвели до ситуації, коли  це загрожує 
національній безпеці – адже ЖКГ формує 
умови життєдіяльності людини.  Незадові-
льний стан основних засобів галузі ство-
рює постійну небезпеку аварій, які можуть 



. Сборник научных трудов  ДонГТУ. 2015. № 1 (44) 

ЭКОНОМИКА 
 

 116 

стати причинами екологічних, технологіч-
них та соціальних катастроф. Все вищеза-
значене ще раз підкреслює необхідність 
перебудови й реформування відносин у 
ЖКГ. [1] Наявні проблеми та критичний 
стан ЖКГ України давно знаходяться у 
колі інтересів сучасних науковців і прак-
тиків.  Останнім часом питанням рефор-
мування ЖКГ приділяють  пильну увагу 
такі науковці, як Л. Беззубко, В. Геєць, Г. 
Губерна, В. Дорофієнко, В. Інякін, І. Пана-
сенко та ін. Відзначаючи фундаменталь-
ність та значимість праць сучасних дослі-
дників ЖКГ, слід зазначити, що недостат-
ньо висвітленим залишається існуючий 
стан реформування галузі, особливо пи-
тання фінансового забезпечення процесу 
реформ. 

Початком процесу реформування  ЖКГ 
України слід вважати прийняття у 1995 р. 
Концепції розвитку житлово-
комунального господарства [2] та Концеп-
ції державної житлової політики [3]. За-
значені концепції слугували основою роз-
робки Загальнодержавних програм рефор-
мування ЖКГ, яких  за останнє десятиріч-
чя в Україні було три: 

- ЗУ «Про Загальнодержавну програму 
реформування і розвитку житлово-
комунального господарства на 2004-2010 
роки» від 24 червня 2004 р. № 1869-IV 
(далі – Програма 2004-2010 рр.) [4]; 

- Проект ЗУ «Про Загальнодержавну про-
граму реформування і розвитку житлово-
комунального господарства на 2008-2012 
роки» (далі – Програма 2008-2012 рр.) [5] ; 

- ЗУ «Про Загальнодержавну програму 
реформування і розвитку житлово-кому-
нального господарства на 2009-2014 роки» 
від 24 червня 2004 р. № 1869-IV в редакції 
ЗУ №1511- IV (1511-17) від 11.06.2009 (далі 
– Програма 2009-2014 рр.) [6]. 

Втім, ознайомлення з зазначеними до-
кументами свідчить про різне бачення їх 
розробниками шляхів реалізації концепції 
реформування ЖКГ. Зазначена черга нор-
мативних документів мала б дотримувати-
ся принципів планомірності та закономір-
ності: кожна наступна програма повинна 
була б наслідувати досягнення попередніх 
програм та розвивати їх, вносячи поправки 
на вимоги сьогодення. Натомість, принци-
пово відрізняється базис цих програм, тоб-
то цілі (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Декларовані цілі реалізації Загальнодержавних програм реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства 

Програма 
2004-2010 рр. 

Програма 
2008-2012 рр. 

Програма 
2009-2014 рр. 

здійснення державної політики з 
реформування житлово-
комунального господарства, під-
вищення ефективності та надій-
ності його функціонування, за-
безпечення сталого розвитку для 
задоволення потреб населення і 
господарського комплексу в жи-
тлово-комунальних послугах від-
повідно до встановлених норма-
тивів і національних стандартів 
[4]. 

створення ефективної моделі за-
безпечення населення доступним, 
високоякісним і комфортним жит-
лом та здійснення його обслугову-
вання з урахуванням потреб і мож-
ливостей людини, що гарантувати-
ме надійність та високу якість по-
слуг з тепло-, водопостачання, во-
довідведення і обслуговування жи-
тла за умови економічно обґрунто-
ваної вартості таких послуг [5]. 

визначення засад реалізації 
державної політики реформу-
вання житлово-комунального 
господарства, здійснення захо-
дів щодо підвищення ефектив-
ності та надійності його функці-
онування, забезпечення сталого 
розвитку для задоволення по-
треб населення і господарського 
комплексу в житлово-кому-
нальних послугах відповідно до 
встановлених нормативів і наці-
ональних стандартів [6]. 

 
Минаючи аналіз напрямів дій Програм, 

де пропоновані заходи найчастіше зво-
дяться до безмежного переліку існуючих 

проблем ЖКГ, зупинимося на джерелах 
фінансування  заходів з реформування. 
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Так, розробники Програми 2004-2010 рр. 
пропонували здійснювати реформування 
галузі за рахунок державного і місцевих 
бюджетів, коштів підприємств. При цьому 
майже 30% фінансового забезпечення Про-
грами планувалося здійснити за рахунок 
підприємств. 

З одного боку, законодавчо визнаними 
суб’єктами процесу державного прогнозу-
вання й програмування економічного і со-
ціального розвитку в Україні згідно з ЗУ 
«Про державне прогнозування та розроб-
лення програм економічного і соціального 
розвитку України» [7] є органи державної 
влади, державного управління й місцевого 
самоврядування. Тобто господарюючі 
структури не є суб’єктами державного 
планового процесу й не зрозуміло, чому 
Програма розраховує на їх кошти. З іншо-
го боку, до заходів забезпечення беззбит-
кового функціонування підприємств ЖКГ, 
які формували би фінансову базу Програ-
ми, пропонувалося віднести: 

 - забезпечення 95%-вої сплати спожи-
вачами вартості отриманих послуг – 528 
млн. грн.; 

- зниження ставки податку на додану 
вартість до 17% – 1738 млн. грн.; 

- зменшення витрат і втрат на виробни-
цтво послуг – 583 млн. грн. 

Якщо другий пункт відносно ставки 
ПДВ не викликає питань щодо можливості 
реалізації (хоча фактично й не був здійс-
нений), реалістичність третього пункту 
викликає сумніви. Вказаний розмір еконо-
мії від зменшення вартості витрат і втрат 
на виробництво послуг у 583 млн. грн.  пе-
редбачає як один із напрямів дій технічне 
переоснащення, на яке у програмі перед-
бачено 7362 млн. грн. коштів підприємств, 
тобто фактично економічний ефект менше 
розміру витрат у 12,6 рази. Механізм, який 
заохотив би підприємства авансувати такі 
кошті у переоснащення із досить довгим 
терміном окупності, у програмі не запро-
понований. 

Розробники Програми 2008-2012 рр. пе-
редбачили найбільш «скромні» бюджетні 

видатки на реформування ЖКГ. Загальна 
«бюджетна вартість» Програми 2008-2012 
рр. пропонувалася на рівні 5750,0 млн. 
грн., що майже в 3 рази менше «вартості» 
Програми 2004-2010 рр. 

Програма 2009-2014 рр. передбачала 
спрямувати на реформування галузі 
23365,0 млн. грн. бюджетних коштів, що 
майже на третину перевищує аналогічний 
показник Програми 2004-2010 та в чотири 
рази Програми 2008-2012 рр. Втім, найбі-
льші витрати програми передбачені на 
2011-2013 рр. Аналіз змін видатків Зведе-
ного бюджету на ЖКГ показав, що їх зна-
чного зростання у зв’язку з реалізацією 
програм не відбулося. 

Політична криза відсунула на другий 
план актуальні питання реформування жи-
тлово-комунального комплексу України. 
Разом із тим загальний стан житлово-
комунального господарства потребує не-
гайного втручання всіх зацікавлених сто-
рін, і в першу чергу держави та органів мі-
сцевого самоврядування. Ще одним під-
твердженням цьому є регулярно виникаю-
чі проблеми в роботі галузі як техногенно-
го, так і економічного характеру (соціаль-
ного, інноваційного). 

Свої особливості в роботу галузі вно-
сить фінансово-економічна криза, змен-
шуючи і без того обмежені можливості її 
ресурсного забезпечення та надійного фу-
нкціонування. У житлово-комунальному 
господарстві накопичено багато проблем, 
що ставлять під загрозу можливість його 
сталого функціонування. Відсутність сис-
темних перетворень у цій сфері, недоско-
налість нормативно-правової бази та непо-
слідовність у прийнятті рішень не дозво-
лило досягти бажаного результату щодо 
створення фінансово-спроможних та ефек-
тивно працюючих у ринкових умовах під-
приємств житлово-комунального госпо-
дарства, які б надавали споживачам послу-
ги необхідного рівня та якості. 

Відсутність інвестицій в галузь та обі-
гових коштів підприємств призвела до 
значного погіршення технічного стану ос-
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новних фондів, підвищення аварійності 
об’єктів житлово-комунального господар-
ства, збільшення питомих витрат і непро-
дуктивних витрат матеріальних та енерге-
тичних ресурсів, що негативно впливає на 
рівень і якість комунальних послуг. 

Про відсутність реальних зрушень та 
зволікання з належною реалізацією житло-
во-комунальної реформи яскраво свідчить 
статистика. Потребує заміни 87% рухомо-
го складу міського електричного транспо-
рту, 70% автотранспорту, який використо-
вується у сфері благоустрою, близько 40% 
насосного обладнання та котлів, понад 
70% ліфтів тощо. Не відповідають саніта-
рним нормам близько половини полігонів 
для твердих побутових відходів. Щороку 
утворюється значна кількість несанкціоно-
ваних сміттєзвалищ. 

З’ясовано, що сучасний стан житлово-
комунального господарства не відповідає 
встановленим вимогам. Загальними фак-
торами, що стримують його розвиток, є: 

- нерозвиненість системи управління з 
боку власників об'єктів житлово-
комунального господарства; 

- недосконалість ринкових інститутів з 
надання житлово-комунальних послуг, які 
повинні забезпечувати підприємницьку 
активність у цій галузі; 

- недосконале бюджетне фінансування 
житлово-комунального господарства, особ-
ливо в частині відшкодування пільг та суб-
сидій на житлово-комунальні послуги насе-
ленню за рахунок державного бюджету; 

- загальний технічний знос і технологі-
чна відсталість обладнання підприємств-
виконавців послуг, що обмежує можливо-
сті надання ними якісних та в повному об-
сязі вищезазначених послуг; 

- обмежена кількість ефективно діючих 
суб'єктів господарювання у галузі житло-
во-комунального господарства, в тому чи-
слі через відсутність у них обігових коштів 
та високі ставки їх оподаткування; 

- відсутність нормативне скоригованих 
зв'язків між виробниками, постачальниками 
та виконавцями житлово-комунальних по-

слуг, особливо щодо обслуговування внут-
рішньо-будинкових інженерних мереж; 

- недостатній платоспроможний попит 
споживачів на житлово-комунальні послуги, 

- нестабільне житлово-комунальне за-
конодавство. 

Вирішення цих проблем потребує удо-
сконалення підходів до реформування жи-
тлово-комунальної галузі, приведення її у 
відповідність із загальнодержавними пріо-
ритетами, додержання ефективного вико-
ристання бюджетних коштів під час реалі-
зації державної політики, розроблення 
ефективних механізмів залучення позабю-
джетних коштів для формування житлово-
го фонду і реформування житлово-кому-
нального господарства в рамках розвитку 
публічно-приватного партнерства. 

З метою забезпечення беззбиткового 
функціонування підприємств житлово-
комунального господарства необхідно: 

- розробити проекти нормативно-
правових актів щодо запровадження фі-
нансових механізмів залучення коштів для 
здійснення енергозберігаючих заходів у 
житлових будинках;  

- внести зміни до Закону України «Про 
податок на додану вартість»  щодо спеціа-
льного режиму оподаткування діяльності з 
надання житлово-комунальних послуг та 
постачання теплової енергії;  

- розробити проект Державної програ-
ми розвитку теплозабезпечення населених 
пунктів на базі регіональних програм роз-
витку комунальної інфраструктури; 

- розробити проекти законодавчих актів 
з питань технічного переоснащення жит-
лово-комунального господарства, скоро-
чення питомих показників використання 
енергетичних і матеріальних ресурсів, 
пов’язаних з виробництвом житлово-
комунальних послуг, у тому числі ство-
рення дієвого і прозорого механізму сти-
мулювання використання альтернативних 
джерел енергії та видів палива. 

Для залучення інвестицій і співпраці з 
міжнародними фінансовими установами та 
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донорськими організаціями необхідно за-
безпечити: 

- розвиток моделі залучення фінансо-
вих ресурсів на реалізацію інвестиційних 
проектів у сфері житлово-комунального 
господарства від міжнародних фінансових 
організацій,  

- удосконалення системи місцевих запо-
зичень коштів для реалізації проектів мо-
дернізації житлово-комунальної інфра-
структури,  

- розвиток механізмів публічно-
приватного партнерства у сфері житлово-
комунального господарства. 

З метою залучення громадськості до 
процесів формування житлової політики та 
реформування житлово-комунального гос-
подарства необхідно розробити: 

- проекти нормативно-правових доку-
ментів щодо порядку проведення моніто-
рингу виконання завдань Програми; 

- механізм визначення форми держав-
них статистичних спостережень за станом 
реформування і розвитку житлово-
комунального господарства;  

- навчальні програми з підготовки 
управителів майном житлового комплексу; 

- методичні рекомендацій щодо ви-
вчення органами місцевого самоврядуван-
ня громадської думки з питань проведення 
реформи у сфері житлово-комунальних 
послуг. 

Висновки і напрями подальших дослі-
джень. Проведений аналіз засвідчує, що на 
сьогодні генеральний напрямок розвитку 
ЖКГ досі не конкретизований. Це прояв-
ляється у Програмах 2004-2010 рр., 2008-
2012 рр. та 2009-2014 рр., які суттєво різ-
няться між собою та іноді суперечать одна 
іншій та існуючому розвитку галузі.  Мо-
жливості ефективного здійснення програм 
реформування теж викликають сумніви, 
хоча б з позиції їх необхідного  фінансово-
го забезпечення: надто великі суми, заяв-
лені у самих програмах, не відповідають 
стану речей з реальним бюджетним фінан-
суванням ЖКГ.  Все вищезазначене вияв-
ляє значні вади методології макроекономі-
чного планування в Україні – заміна пла-
нування програмуванням не сприяє обґру-
нтованому стратегічному розвитку, а до-
зволяє лише вирішувати деякі тактичні пи-
тання сьогодення. Тому для забезпечення 
ефективного функціонування ЖКГ необ-
хідно звернутися до планування реформ та 
їх наукового обґрунтування. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  

Проведен сравнительный анализ Общегосударственных программ реформирования и разви-
тия жилищно-коммунального хозяйства. Исследованы проблемы финансового обеспечения ре-
формирования ЖКХ. Сформулированы предложения по повышению эффективности ЖКХ. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, реформирование, эффективность, фи-
нансовое обеспечение, бюджетное финансирование, инвестиции, платежеспособность. 

 
PhD in Government Alfiorova I.Ye. Cherkaskaya G.I. (DonSTU, Alchevsk, LPR) 

PROBLEMS AND WAYS OF HOUSING AND UTILITIES SECTOR REFORMATION 
Comparative analysis of governmental programs of reformation and development of Housing and 

Utilities sector was made. Problems of financial support for Housing and Utilities sector reformation 
were studied. Propositions on efficiency increase for Housing and Utilities sector were given. 

Key words: Housing and Utilities sector, reformation, efficiency, financial support, budgetary fi-
nancing, investments, solvency.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


