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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Результати реалізації Загальнодержавної програми

реформування і розвитку житлово*комунального гос*
подарства за 2004—2010 роки ще раз підтвердили, що
головні проблеми житлово*комунального господарства,
пов'язані зі зростанням рівня зносу основних фондів,
заборгованістю населення та інших споживачів, зрос*
танням соціальної напруги, якістю наданих послуг, так і
не було вирішено [1; 2]. Численні економічні та технічні
проблеми галузі негативно впливають на розвиток еко*
номіки країни і спричиняють соціальне напруження в
суспільстві. Сьогодні сфера житлово*комунального гос*
подарства в нашій країні перебуває у глибокому кризо*
вому стані, який зумовлений, насамперед, суперечли*
вим законодавством, морально та технічно застарілим
обладнанням, нечіткою системою формування тарифів
на житлово*комунальні послуги, недостатністю фінан*
сування тощо. Тому проблема ефективної діяльності
житлово*комунального господарства та його реформу*
вання як однієї з найважливіших соціальних галузей
завжди була і є дуже актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Важливий внесок у розробку механізмів державно*

го управління, аналізу реформування та трансформації
житлово*комунального сектора на сучасному етапі
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РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ ТА СОЦІАЛЬНА
ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ІЗ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ

У статті розглянуто проблеми діяльності та фінансування житлово�комунального господар�

ства з урахуванням напрямів соціальної політики держави з захисту населення. Визначено шля�

хи розвитку та реформування цієї галузі в умовах соціального напруження у державі та підви�

щення платежів на житлово�комунальні послуги.

In clause the problems of activity and financing habitation�municipal services are considered in

view of directions of social politics of the state on protection of the population. The ways of

development and reforming of this branch in conditions of a social pressure in the state and increase

of payments on habitation�municipal services are determined.

розвитку України зробили В. Бабаєва, В. Вакуленка,
О. Дзядь, А. Дроня, О.В. Димченко, Г. Крамаренко, В. Кук*
си, В. Ніколаєва, Г. Онищука, І. Осипенка, О. Попова,
М. Руля, Г. Семчука, Т. Строкань, Р. Сиротюка, В. Хо*
мякова та ін. Дослідженням різних сфер соціально*еко*
номічного розвитку в умовах системних трансформа*
цій суспільства займалися: В. Бакуменко, В. Бодров,
А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Кваснюк, В. Князєв, Ю. Ле*
бединський, В. Луговий, В. Лукінов, Н. Нижник, І. Роз*
путенко, В. Скуратівський, В. Тронь, М. Якубовський та
інші. Водночас питання щодо реформування житлово*
комунального сектора з урахуванням напрямків соціаль*
ної політики держави з захисту населення досі є невир*
ішеними і потребують подальшого дослідження.

Головною метою даної статті є визначення шляхів
реформування житлово*комунального господарства в
умовах соціального напруження у державі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Житлово*комунальне господарство (ЖКГ) — одна
з найбільших галузей економіки та соціальної сфери
будь*якої країни, яка істотно впливає на розвиток еко*
номічних відносин та соціальне самопочуття населення
держави. Основною соціальною місією ЖКГ є здійснен*
ня безперебійного забезпечення населення комуналь*
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ними послугами, необхідними для
життя і діяльності кожної люди*
ни.

Житлово*комунальне госпо*
дарство є розгалуженою сферою
народного господарства України,
підприємства якої надають спо*
живачам понад 40 видів послуг. У
галузі функціонує близько 5 тис.
підприємств і організацій, експлу*
атується майже 35 % основних
засобів держави, зайнято понад
15% працездатного населення
країни.

Стан ЖКГ суттєво впливає не
лише на забезпечення першочер*
гових потреб населення, але й на
створення необхідних умов для
функціонування всього господар*
ства країни в цілому. Між тим, за
роки незалежності у ЖКГ Украї*
ни відбувалось нарощування
власних проблем: істотно зносилися фонди, знизилася
якість послуг, що надаються, зросли неплатежі.
Підприємства ЖКГ, що знаходяться в комунальній влас*
ності, не мають ані можливостей, ані бажання поліпшу*
вати якість комунальних послуг та шукати резерви змен*
шення витрат. При цьому в державі й до сьогодні не
впроваджено стратегію реформ у цій сфері.

Стан ЖКГ в Україні на сьогодні є критичним та та*
ким, що становить небезпеку для життєдіяльності гро*
мадян і суспільства (висновок Ради національної без*
пеки і оборони України від 17.11.2006 р.). Шляхів вихо*
ду з кризи не видно, як і усвідомлення її причин [3]. Тоб*
то ЖКГ в Україні потребує поліпшення системи управл*
іння. Зволікання з його реформуванням призвели до
того, що підприємства галузі неспроможні ефективно
працювати в ринкових умовах і надавати споживачам
послуги належного рівня та якості [4].

Сьогодні в Україні підприємства житлово*комуналь*
ної сфери часто змушують людей оплачувати послуги,
яких ті фактично не одержують [5]. Така ситуація скла*
дається через збереження в нашій країні монополізо*
ваної системи експлуатації житла і надання житлово*ко*
мунальних послуг. Житлово*комунальні організації не
мають реальних стимулів підвищувати якість надання
послуг та знижувати їх вартість, а споживач, позбавле*
ний можливості вибору, вимушений сплачувати за по*
слуги, які він фактично не отримував. При цьому сама
сфера ЖКГ характеризується громіздкою та неефек*
тивною системою управління.

Жителі регіонів та різних за величиною міст дещо
відрізняються між собою стосовно переліку найбільш
актуальних проблем ЖКГ (табл. 1).

Тобто ЖКГ, яке за своєю суттю є важливим інфрас*
труктурним об'єктом держави, переживає сьогодні в Ук*
раїні гостру кризу. Підвищення комунальних платежів
на житлово*комунальні послуги не гарантує поліпшен*
ня якості останніх та не розв'язує основних питань, що
стоять перед ЖКГ. Тому його реформування стає акту*
альною й назрілою проблемою.

Між тим, у цих проблемах Україна не є унікальною.

Декілька років тому така ситуація спостерігалася у
більшості країн світу. Процес реформування ЖКГ за ос*
танні два десятиріччя пережили всі розвинуті країни.

Аналіз закордонного досвіду засвідчив, що важли*
вими напрямами здійснення реформ у цій сфері є:

— створення ринку житлово*комунальних послуг
(де продавець не є монополістом, а покупець має мож*
ливості для захисту своїх прав та отримання якісних по*
слуг);

— сприяння роботі в цій сфері підприємств різних
форм власності;

— законодавче врегулювання процесу утворення
тарифів, надання пільг та здіснення контролю за цими
процесами;

— встановлення чітких стандартів якості комуналь*
них послуг;

— запровадження підприємствами ЖКГ сучасних
технологій, спрямованих на зменшення витрат та еко*
номію ресурсів, створення спеціальних державних
банків, які надають кредити для цих цілей;

— становлення сучасних форм самоорганізації на*
селення (перш за все, об'єднань співвласників багато*
поверхових будинків), які є юридичними особами та ма*
ють конкретні права щодо захисту інтересів мешканців
квартир та користування житловим фондом [7].

Нічого із зазначеного в Україні ще практично не
існує. Отже, реформа в ЖКГ вкрай необхідна. Але вона
буде успішною тільки тоді, коли кінцеві споживачі бу*
дуть впевнені, що платять тільки за ті послуги, які одер*
жують, а надавачі у разі неякісної роботи знатимуть, що
на їхнє місце прийде хтось інший. Реалізація програми
реформування і розвитку ЖКГ на 2004—2010 роки пе*
редбачала пошук внутрішніх резервів здешевлення вар*
тості послуг, оптимізацію пов'язаних із ними витрат, але
ці питання так і не були вирішені.

Економічно обгрунтована класифікація витрат ЖКГ
— важлива передумова успішної організації плануван*
ня, обліку, контролю й аналізу виробництва. Структура
і обсяг витрат зумовлюють собівартість одиниці про*
дукції (послуг), шляхи її зменшення, а в кінцевому

 
region 

  -
  -

 
 1.    16,7% 30,1% 34,1% 23,0% 26,1% 23,1% 
 2.   

   ,  
 

15,8% 26,0% 26,0% 24,1% 28,5% 29,9% 

 3.    4,8% 3,1% 2,3% 2,1% 5,4% 3,2% 
 4.     11,0% 4,2% 3,7% 5,5% 6,0% 2,3% 
 5.     

 3,9% 2,9% 8,8% 2,5% 4,8% 5,7% 

 6.  , ,   
      3,1% 7,8% 5,6% 6,8% 6,2% 11,3% 

 7.   ’   
 16,2% 10,5% 14,2% 16,0% 11,8% 10,3% 

 8.   0,9% 0,8% 0,9% 2,8% 1,6% 2,6% 
 9.    

 25,9% 14,0% 3,5% 16,3% 7,6% 10,8% 

 10.    1,8% 0,6% 0,9% 0,7% 2,0% 0,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Таблиця 1. Сумісний розподіл відповідей на питання
"Які проблеми в галузі житлово�комунального господарства Ви

вважаєте найбільш актуальними? Ви можете назвати до 3�х
варіантів" і region [6]
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підсумку рівень тарифів певного підприємства чи підга*
лузі ЖКГ [8].

Державна політика реформування ЖКГ повинна ба*
зуватися на таких основних принципах, як: перехід до
економічно обгрунтованих тарифів для всіх категорій
споживачів житлово*комунальних послуг, запобігання
перехресному субсидіюванню, недопущення зростання
інфляції за рахунок необгрунтованого завищення цін і
тарифів [9].

Однак, сьогодні ми маємо тільки, недосконалість си*
стеми соціального захисту населення у сфері надання
житлово*комунальних послуг, недостатня поінформо*
ваність населення, неузгодженість норм законодавства
щодо регулювання взаємовідносин споживачів і вироб*
ників/виконавців житлово*комунальних послуг зумов*
люють зростання незадоволення серед населення.

Про відсутність реальних зрушень та зволікання з
належною реалізацією житлово*комунальної реформи
яскраво свідчить статистика. Так, за станом на 1 січня
2009 року дебіторська та кредиторська заборгованість
галузі становила відповідно 10,1 млрд та 9,4 млрд гри*
вень. Збитки підприємств за підсумками роботи у 2008
році склали 1,6 млрд гривень. Кожен третій житловий
будинок потребує капітального ремонту [9].

Кредиторська заборгованість комунальних під*
приємств являє собою значне навантаження на місцеві
бюджети, що зумовлює ймовірність падіння рівня зби*
рання комунальних платежів, у свою чергу, пов'язано*
го зі зниженням доходів населення й підвищенням внут*
рішніх цін на газ. Ця кредиторська заборгованість може
досить швидко призвести до виникнення сильного
фінансового тиску на місцеві бюджети й залишиться
одним з факторів, що стримують підвищення рейтингів
українських органів місцевого самоврядування в дов*
гостроковому плані.

Головним джерелом доходів комунальних підпри*
ємств є оплата населенням їх послуг. Але якщо розгля*
нути проблеми фінансування цього сектора економіки
більш детально, мусимо відзначити, що значну роль
відіграють адресні бюджетні субсидії населенню й
цільові субсидії і дотації комунальним підприємствам,
які є результатом міжбюджетних відносин.

Для оздоровлення фінансової ситуації ЖКГ насам*
перед треба розробити ефективні, стимулюючі механі*
зми надання бюджетної підтримки. Розглянемо понят*
тя місцевих фінансів з огляду на його важливість щодо
повноцінного функціонування галузі, яка забезпечує
рівень життя населення конкретної території [10].

Реформування міжбюджетних відносин — основ*
не проблемне питання нової соціальної політики, важ*
ливим елементом якої є децентралізація, що передба*
чає перенос основного обсягу соціальних витрат на ре*
гіональний і місцевий рівень. Саме неврегульованість
такого важливого механізму, як бюджетний, викликає
непорозуміння між парламентом і урядом, центром і
регіонами щодо реалізації завдань реформування ЖКГ.
При цьому перехід від централізованого управління на*
родним господарством України до методів ринкової
економіки потребує створення принципово нової сис*
теми управління бюджетним процесом на всіх рівнях
бюджетного механізму (міському, обласному, загаль*
нодержавному).

Більшість комунальних підприємств та житлових
організацій міст і селищ України підпорядкована місце*
вим Радам народних депутатів. До місцевого бюджету
зараховуються податки з доходів комунальних підпри*
ємств. В той же час з останнього здійснюються асигну*
вання на покриття збитків підприємств житлово*кому*
нального господарства і фінансується будівництво но*
вих об'єктів. Фінансова підтримка комунальних
підприємств здійснюється як за рахунок власних до*
ходів міських бюджетів, так і за рахунок цільових транс*
фертів з державного бюджету. До трансфертів в Україні
можуть бути віднесені дотації, субсидії й субвенції, що
регулюють доходи місцевих бюджетів.

Розміри дотацій, субсидій, субвенцій, які одержу*
ють регіони, повинні визначатися на основі системи по*
казників, що характеризують реальний соціально*еко*
номічний стан регіону. Існуюча методика оцінки регіонів,
виходячи із середньодушового бюджетного доходу,
стимулює на практиці утриманський підхід до одержан*
ня трансфертів [10]. Тобто монополізм ЖКГ продовжує
породжувати досить високий рівень залежності кому*
нальних підприємств від міських та державного бюд*
жетів.

Державні дотації — зайве навантаження на бюджет
та платників податків. Та й обіцянка — теплоенергети*
ки, приміром, з початку 2011 року з бюджету не отри*
мали жодної копійки. Отож, будь*які дотації — тимча*
совий захід, "ведмежа послуга", що штовхає підприєм*
ства на дорогу в нікуди [11]. Тому ми вважаємо, що ЖКГ
потрібно не дотувати, а створювати умови для його роз*
витку, залучення приватних інвестицій, модернізації та
оновлення основних фондів.

Крім того, підвищення тарифів вимагає забезпечен*
ня адекватного соціального захисту малозабезпечених
сімей. Згідно Концепції соціального забезпечення на*
селення України, схваленою постановою Верховної
Ради України від 21.12.93 № 3758*12, мінімально гаран*
тований рівень медичного, культурного і соціального
обслуговування населення і, насамперед, найменш со*
ціально захищених громадян, має забезпечувати дер*
жава за рахунок бюджетних коштів. Головним органом
у системі центральних органів виконавчої влади, який
забезпечує реалізацію державної політики у сфері со*
ціального захисту населення є Мінпраці України. Але
аналіз роботи його територіальних органів, зокрема
головного управління праці та соціального захисту на*
селення, свідчить про відсутність їх чіткої взаємодії з
міністерством в частині розрахунків потреби і ефектив*
ного контролю за використанням субвенції з держав*
ного бюджету для фінансування пільг ветеранам війни і
праці та додаткових виплат населенню на покриття вит*
рат з оплати житлово*комунальних послуг.

Виходячи з наведеного вище, необхідність подаль*
шого реформування ЖКГ викликана збільшенням
кількості невирішених проблем у галузі, ключовими з
яких є такі:

— підприємства ЖКГ перебувають у критичному
фінансово*економічному стані (збитки в 2009 році скла*
ли 1,93 млрд грн.);

— заборгованість населення перед підприємства*
ми ЖКГ значно зросла, що призводить до зростання
боргів самих підприємств галузі (станом на 1 березня
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2010 року дебіторська й кредиторська заборгованості
галузі складали відповідно 13,4 млрд і 13,5 млрд грн.);

— поточна система управління експлуатацією жит*
ла підприємствами житлово*комунального господар*
ства й регулювання природних монополій застаріла і є
неефективною;

— основні фонди перебувають у критичному стані
(наприклад, частка водопровідно каналізаційних мереж,
що перебувають у аварійному стані, складає 36,4 %);

— якість житлово*комунальних послуг не відпові*
дає запитам споживачів і технічним стандартам (наприк*
лад, у понад 260 населених пунктах питна вода не відпо*
відає вимогам поточного стандарту якості) [12].

Однак, наведена динаміка збитків підприємств ЖКГ
свідчить, у першу чергу, про існування проблем фінан*
сування галузі.

Причинами важкого фінансово*економічного стану
галузі ЖКГ є:

— низький рівень чинних тарифів не забезпечує по*
криття видатків підприємств житлово*комунального гос*
подарства;

— неефективна система територіальної організації
влади, надмірна фрагментація адміністративно*терито*
ріальних одиниць базового рівня, невідповідність сис*
теми адміністративно*територіального устрою поло*
женням Конституції України 1996 року та чинного за*
конодавства з питань місцевого самоврядування, що
гальмує розвиток як в цілому галузі ЖКГ, так й її окре*
мих секторів (водний сектор, благоустрій, комунальний
транспорт тощо);

— недостатність кваліфікованих кадрів для реалі*
зації реформи ЖКГ;

— недосконалість бюджетної системи (системи
міжбюджетних відносин), недостатність власних ре*
сурсів органів місцевого самоврядування для розвитку
галузі ЖКГ;

— недосконалість національного законодавства,
неузгодженість та суперечливість окремих законодав*
чих актів, що заважає подальшому розвитку галузі ЖКГ;

— відсутність механізмів стягнення заборгованості
за спожиті житлово*комунальні послуги призводить до
зростання неплатежів з боку населення;

— монополізація ринку житлово*комунальних по*
слуг і відсутність приватних операторів з обслуговуван*
ня багатоквартирних будинків призводить до неефек*
тивного управління витратами;

— відсутність ефективного власника багатоквартир*
них будинків;

— несприятливі умови для залучення приватних та
іноземних інвестицій у галузь призвели до технічної й
технологічної деградації і зносу основних фондів [12].

Саме тому головною метою реформи ЖКГ має ста*
ти підвищення якості житлово*комунальних послуг для
всіх верств населення, забезпечення бездотаційності
галузі ЖКГ, що має бути досягнуто шляхом:

— забезпечення рентабельності підприємств ЖКГ;
— скорочення кредиторської та дебіторської забор*

гованості в галузі ЖКГ;
— створення конкурентного середовища на ринку

послуг ЖКГ;
— стимулювання технічної та технологічної модер*

нізації й підвищення ресурсо* і енергоефективності

ЖКГ.
Якість життя населення значною мірою залежить від

надійності, якості та доступності житлово*комунальних
послуг, що надаються населенню. Забезпечення реалі*
зації інтересів суспільства потребує вдосконалення ціно*
вої політики у сфері житлово*комунальних послуг щодо
гарантування захисту прав споживачів цих послуг та
створення умов для збалансованого розвитку суб'єктів
господарювання, що здійснюють діяльність у сфері
житлово*комунальних послуг [13].

Показниками, за якими оцінюватимуться результа*
ти державного регулювання для населення, є:

— рівень власних витрат громадян на оплату жит*
лово*комунальних послуг у сукупному сімейному до*
ході. Цей показник буде використовуватися для розра*
хунку житлових субсидій залежно від розміру сукупно*
го прибутку сім'ї. Так, за даними вибіркових обстежень
домогосподарств, витрати малозабезпечених сімей на
придбання найнеобхідніших продовольчих і непродо*
вольчих товарів загалом можуть становити до 85 % су*
купного сімейного доходу, що практично унеможлив*
лювати оплату ними житлово*комунальних послуг у
встановленому розмірі [13]. Для зниження навантажен*
ня на низько дохідні групи населення в рамках економ*
ічної моделі державного регулювання пропонується
встановлення граничного розміру власних витрат гро*
мадян на оплату житлово*комунальних послуг у сукуп*
ному прибутку сім'ї на рівні 22 %. При цьому розміри
платежів частини сімей із низькими прибутками реаль*
но зменшуватимуться на 10—15 %. Кожна субсидова*
на сім'я зможе одержувати адресну допомогу у розмірі,
що перевищує в 2,5—3 рази існуючий розмір дотацій;

— кількість сімей (питома вага сімей у відсотках),
що претендують на одержання субсидій з оплати жит*
лово*комунальних послуг. При фіксації максимально
припустимої питомої ваги власних витрат громадян на
оплату житлово*комунальних послуг у сукупному при*
бутку сім'ї на рівні 22 % частка сімей, що потенційно
мають право на одержання субсидій, становитиме 25,5
% від їх загальної кількості [13];

— гарантована доступність субсидій буде характе*
ризуватися рівнем розвитку системи персоніфікованих
соціальних рахунків громадян, на які перераховуються
усі види допомоги держави в оплаті житлово*комуналь*
них послуг. Система відкриття таких рахунків із вико*
ристанням послуг кредитних організацій повинна бути
створена у всіх областях України.

Таким чином, можна зазначити, що ефективність
впливу державного регулювання на організацію ринку
житлово*комунальних послуг визначатиметься:

— для населення: створенням конкурентного рин*
ку житлово*комунальних послуг, підвищенням їх якості
і стабілізації тарифів, створенням можливості впливати
на вартість, кількість і якість послуг, що надаються, і
прогнозувати власні витрати на житлово*комунальні
послуги; гарантованістю адресної фінансової підтрим*
ки малозабезпечених верств населення в частині витрат
на житлово*комунальні послуги внаслідок остаточного
переходу до системи адресного субсидування малоза*
безпечених громадян і створення системи персоніфіко*
ваних соціальних рахунків; створенням стимулів для
раціоналізації споживання житлово*комунальних послуг
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і їх економії;
— для бюджету: забезпеченням стовідсоткової ад*

ресності фінансової підтримки населення за рахунок
переходу від системи дотації підприємств до безпосе*
реднього субсидування населення; оптимізацією об*
сягів необхідної фінансової підтримки; формуванням
прозорої системи фінансових потоків у сфері субси*
дування громадян при споживанні житлово*комуналь*
них послуг;

— для виробників житлово*комунальних послуг:
ліквідацією дефіциту фінансових ресурсів; зниженням
рівня неплатежів у житлово*комунальній сфері; залучен*
ням інвестицій для фінансування заходів щодо модер*
нізації; переходу до договірних форм відносин, розвит*
ку конкуренції і виокремлення функцій власника жит*
лового фонду від господарської діяльності з його уп*
равління і обслуговування в муніципальному секторі
[13].

Отже, ключовою проблемою вітчизняного ЖКГ слід
вважати непрозорість формування цін/тарифів за по*
слуги та поточної діяльності підприємств ЖКГ. При цьо*
му слід наголосити на тім, що вихідною причиною низь*
кої ефективності українського ЖКГ є технологічна зас*
тарілість, зумовлена тривалою загальною для всієї на*
ціональної економіки "інвестиційною паузою", затяж*
ний характер якої посилився для підприємств галузі че*
рез політизацію ціноутворення. Адже рівень тарифів,
сплачуваних населенням за комунальні послуги, тради*
ційно був одним з вагомих аргументів у передвиборчих
змаганнях різних років [14].

ВИСНОВОК
Житлово*комунальна реформа, точніше її концеп*

ція, визначила комплекс заходів, направлених на пе*
рехід житлово*комунального господарства в режим
беззбиткового функціонування. В цій комплекс, поряд
з іншими заходами, входить такий, як поетапне підви*
щення долі платежів населення за житлово*комунальні
послуги.

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, ЖКГ по*
требує значних ефективних змін шляхом реалізації пол*
ітики реформування. При цьому лише досягнення про*
зорості тарифної політики та бюджетного планування
вмілої соціальної політики, обгрунтована фінансова
підтримка галузі державою і пошук ефективного влас*
ника для підвищення рівня якості послуг можуть зроби*
ти контроль ціноутворення і бюджетного фінансування
неупередженим, продуктивним і доцільним.
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