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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ 
А.П. Скорик. Усовершенствование системы

управления жилищно-коммунальным хозяйст-
вом Украины. Предложены основные направле-
ния усовершенствования экономико-правовой эф-
фективности функционирования системы ЖКХ. 
Выделены способы формирования рыночных от-
ношений в этой сфере управления. Обоснована
необходимость создания конкурентной среды в
ЖКХ. Выявлены направления совершенствования
кадрового обеспечения ЖКХ Украины. 

 A.P. Skoryk. Improvement of the management 
system in the housing-municipal industry of 
Ukraine. Basic directions of improving economical-
legal efficiency of functioning of the system of 
housing-municipal industry are offered. Methods of 
forming market relations in the field of management 
of housing-municipal industry are selected. The
necessity of creating competitive environment in the 
housing-municipal complex is grounded. Directions of 
perfecting the provision of personnel in the housing-
municipal industry of Ukraine are exposed. 

 
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є однією з найбільш важливих галузей економі-

ки України, що впливає на всі сфери життєдіяльності суспільства. Нормальне функціонування 
житлово-комунального комплексу — одне з найважливіших завдань національного масштабу. 
Надійна і стійка робота житлово-комунального господарства — необхідна умова соціального 
благополуччя жителів. Незважаючи на те, що тарифи на житлово-комунальні послуги для насе-
лення та організацій, а також витрати бюджетів всіх рівнів на фінансування житлово-
комунального комплексу постійно зростають, підприємства цієї сфери відчувають значні фі-
нансово-економічні проблеми. Існуюча система розрахунків за надані житлово-комунальні по-
слуги в деяких випадках не покриває навіть їх собівартості. В таких умовах унеможливлюється 
модернізація технічних та організаційно-технологічних систем підприємств галузі, яка змогла б 
забезпечити зниження собівартості та підвищення якості житлово-комунальних послуг. Інвес-
тиційна привабливість комплексу ЖКГ залишається низькою і може бути підвищена тільки за 
рахунок створення і розвитку ринку житлово-комунальних послуг, який відповідав би умовам 
ринкової економіки [1]. 

Про важливість проблем цієї сфери господарювання свідчить розробка програми реформу-
вання ЖКГ і включення її до найважливіших національних проектів. Державна стратегія розви-
тку сфери ЖКГ повинна розглядатися регіональними та місцевими органами влади як орієнтир, 
набір засобів для реалізації основних напрямків розвитку житлово-комунального комплексу.  

Сутність системи управління житлово-комунальним господарством розглядалася в робо-
тах багатьох авторів [2, 3]. На думку дослідників, незважаючи на багатогалузеву структуру жи-
тлово-комунальне господарство являє собою цілісну систему, яка забезпечує нормальну життє-
діяльність людини, функціонування соціальної і виробничої інфраструктур території. Управ-
ління підгалузями ЖКГ повинне бути направлене на  задоволення відповідних потреб населен-
ня, забезпечення необхідних умов для нормальної життєдіяльності людини і функціонування як 
соціальної, так і виробничої структури регіону. Але розмаїття і складність соціально-
економічних процесів, які протікають в об’єктах житлово-комунального господарства, при від-
носному спокої і відсутності політичних потрясінь в сучасній Україні, а також зростання націо-
нальної економіки вимагають визначення ефективних напрямків розвитку житлово-
комунального комплексу.  

Ця проблема недостатньо висвітлена в наукових роботах, присвячених житлово-
комунального господарству. Звідси випливає необхідність розробки науково обґрунтованої 
концепції вдосконалення системи управління житлово-комунальним господарством. Тому так 
важливо визначити напрямки розвитку сфери вітчизняного ЖКГ та розробити заходи щодо 
вдосконалення системи управління цією галуззю.  

Оскільки система управління житлово-комунальним господарством формує відповідну 
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якість життя населення, культуру побуту і спосіб життя, багато в чому визначає соціально-
економічний потенціал територій, їхню інвестиційну привабливість, то вдосконалення системи 
управління ЖКГ доцільно проводити за чотирма основними напрямками (див. рисунок):  

— підвищення економіко-правової ефективності функціонування системи ЖКГ, 
— формування ринкових відносин у сфері управління, 
— розвиток конкурентного середовища у житлово-комунальному комплексі,  
— вдосконалення кадрового забезпечення. 

 Вдосконалення системи управління житлово-комунальним господарством  

Кадрове забезпечення житлово-
комунального комплексу 

Удосконалення системи 
управління майновими 
комплексами, які 
перебувають у спільній 
власності 
територіальних громад 

Розподіл функцій замовника 
та виконавця житлово-
комунальних послуг 

Утворення та розвиток 
компаній замовників 
житлово-комунальних послуг 

Розробка концепції 
кадрової політики ЖКГ 

Моніторинг кадрових 
процесів, автоматизація 
кадрового управління 

Формування кадрового 
резерву 

Підвищення рівня 
професійної підготовки  

Забезпечення взаємодії з 
ВУЗами 

Оформлення державного 
замовлення на навчання 
кадрів ЖКГ 

Ефективний вибір 
підрядчиків та розвиток 
договірних відносин  

Утворення об’єднань 
співвласників 
багатоквартирних будинків 

Посилення контролю за 
якістю послуг з утримання 
будинків і споруд та 
прибудинкових територій 

Підвищення 
ефективності 
управління у сфері 
благоустрою  

Покращення управління 
в сфері міського 
електротранспорту  

Формування ринкових відносин у 
сфері управління житлово-
комунальним господарством 

Підвищення економіко-
правової ефективності фун-
кціонування системи ЖКГ 

Вдосконалення 
правової бази 
функціонування сфери 
ЖКГ 

Розвиток конкурентного середовища у 
житлово-комунальному комплексі 

Забезпечення підтримки процесу 
формування незалежних 
виробників і постачальників 
теплової енергії та води 

Створення механізму контролю з 
боку держави за формуванням 
конкурентних відносин на 
суміжних ринках 

Підвищення якості державного 
контролю за господарською 
діяльністю суб’єктів ринку 
комунальних послуг 

Правове та організаційне забе-
зпечення процесу переходу 
споживачів на системи індиві-
дуального та автономного  
опалення, водо-, теплопостачан-
ня та водовідведення 

 
Напрямки вдосконалення організаційно-правової структури управління ЖКГ 

Підвищення економіко-правової ефективності функціонування системи житлово-
комунального господарства необхідно проводити комплексно, з врахуванням специфіки галузі 
та регіональних особливостей. 

Удосконалення системи управління майновими комплексами, які перебувають у спільній 
власності територіальних громад повинні містити такі заходи: 

— проведення інвентаризації майна у сфері ЖКГ;  
— створення реєстрів майнових комплексів, що перебувають у власності територіальних 

громад сіл, СМТ, міст, а також у спільній власності територіальних громад районів та областей;  
— завершення роботи з передачі та юридичного закріплення об’єктів права комунальної 

власності за територіальними громадами; 
— формування системи ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання 

житлово-комунальних послуг (власник — виробник — постачальник — виконавець — спожи-
вач), запровадження комунального замовлення на ці послуги; 

— завершення передачі у власність територіальних громад відомчого житлового фонду. 
Необхідно передбачати запровадження делегованого управління у житлово-комунальній 

сфері, яке базується на розподілі відповідальності згідно з договорами (контрактами) на управ-
ління, оренду цілісного майнового комплексу або концесію. 

Підвищення ефективності управління у сфері благоустрою може досягатись за рахунок: 
— проведення закупівель робіт з поточного та капітального ремонту дорожнього покриття 

вулично-дорожньої мережі, санітарного прибирання проїжджої частини вулиць та тротуарів, 
озеленення, вивезення сміття  на основі тендерних процедур; 

— розроблення довгострокового плану озеленення  та  благоустрою населеного пункту; 
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— створення системи поводження з побутовими відходами, сортування та утилізації вто-
ринних ресурсів. 

У сфері міського електротранспорту можуть передбачатись: 
— оптимізація  та розвиток транспортних схем населених пунктів; 
— забезпечення рівних умов конкуренції на ринку транспортних послуг, створення акціо-

нерних компаній на базі тролейбусних управлінь, їх служб і дільниць із залученням приватних 
структур; 

— впровадження договірних відносин між виконавцями послуг з пасажироперевезень та 
замовниками цих послуг. 

Однією з складових комплексного підходу до розв’язування проблеми переходу до стійко-
го функціонування і розвитку житлово-комунальної сфери, яка забезпечує доступність житла 
для громадян, підвищення стійкості та надійності функціонування ЖКГ, поліпшення якості жи-
тлово-комунальних послуг, вдосконалення механізму соціального захисту малозабезпечених 
верств населення, є відповідна нормативно-правова база. Її вдосконалення відноситься до пер-
шочергових заходів. Правовими засобами необхідно створити основи: 

— реформування економічних відносин в ЖКГ, направлених на зміну системи поточного 
фінансування, бюджетного фінансування, фінансування заходів з модернізації ЖКГ, ліквідацію 
перехресного субсидування; 

— ліквідації дотаційності ЖКГ і забезпечення стабільності і достатності фінансування ви-
трат на надання житлово-комунальних послуг; 

— вдосконалення механізму соціального захисту, надання пільг, дотацій, введення дифе-
ренційованих підходів до оплати житла, комунальних послуг; 

— формування договірних відносин між власниками житлового фонду і управляючими 
компаніями (їх правовий статус, функції, основні показники їхньої діяльності); 

— формування договірних відносин між службами замовника і підрядними організаціями. 
Окрім розробки нормативно-правових актів, робота з правового забезпечення ефективного 

функціонування ЖКГ повинна йти в таких напрямах: 
— розробка пропозицій з ухвалення нормативно-правових актів центрального рівня влади 

в сфері реформування і модернізації ЖКГ; 
— ревізія чинних нормативно-правових актів регіонів України з метою приведення їх у ві-

дповідність з вітчизняним законодавством, сучасними економічними і соціальними умовами. 
В процесі розвитку житлово-комунального комплексу однією з головних цілей перетво-

рень повинна стати демонополізація обслуговування житлового фонду і формування ринку по-
слуг, тобто розвиток ринкових відносин. Розв’язання цих завдань практично цілком знаходить-
ся в компетенції регіональних і місцевих органів влади.  

Практика реформування житлово-комунального господарства протягом останніх років до-
статньо переконливо показує, що створення ефективних механізмів управління житлово-
комунальним господарством і його інфраструктурним забезпеченням досягається шляхом чіт-
кого визначення функцій власника житлового фонду і делегування ним на конкурсній основі не 
тільки підряду на обслуговування нерухомості спеціалізованим організаціям, але і функцій 
управління. При такому підході система управління житлово-комунальним господарством роз-
глядається як система трьох рівнів: власник житлового фонду й інших об’єктів нерухомості; 
замовники житлово-комунальних послуг; підрядні організації, які забезпечують надання жит-
лово-комунальних послуг. 

Трирівнева структура здатна забезпечити заміну адміністративної системи господарюван-
ня економічною, з максимальним розвитком ринкових відносин. Тому, першим кроком на шля-
ху до вдосконалення системи управління ЖКГ повинне стати розділення функцій замовника 
послуг ЖКГ і підрядчиків з їх надання.  

Уявляється доцільним здійснити розділення згаданих функцій в муніципальних утворен-
нях регіонів шляхом визначення галузевих виконавських органів (служб замовника) представ-
ником власника муніципального житлового фонду, об’єктів впорядкування і технологічної час-
тини основних фондів муніципальної інженерної інфраструктури. Служби замовника покликані 
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виконувати функції управління цією власністю. При цьому функція управління розглядається 
як така, що приносить власнику майна і управляючої компанії прибуток, діяльність, що забез-
печує збереження і поліпшення не тільки комунальної, але і інших видів власності. 

Тому однією з цілей діяльності служб замовника буде формування конкурентного середо-
вища у сфері надання житлово-комунальних послуг для зниження реальних витрат і підвищен-
ня їхньої якості. При формуванні або виборі служби замовника (управляючої компанії) власник 
(муніципалітет) повинен керуватися такими міркуваннями: служба замовника повинна бути в 
максимальній мірі орієнтована на задоволення потреб наймачів і власників житла в частині на-
дання їм житлово-комунальних послуг; така орієнтація може бути досягнута вибором відповід-
них організаційних і фінансових механізмів.  

Основними завданнями служби замовника повинні бути [3]:  
— вибір якнайкращого підрядчика для надання житлово-комунальних послуг на довірено-

му йому в управління житловому фонді;  
— створення договірних відносин з вибраними підрядчиками на надання житлових і ко-

мунальних послуг заданої кількості, якості і вартості;  
— забезпечення системи контролю за наданням цих послуг і оплати їх за фактом надання.  
Принциповим моментом в підході до організації служби замовника повинне бути розумін-

ня служби замовника як суб’єкта ринкових відносин.  Для забезпечення ефективності своєї дія-
льності це підприємство повинне бути зацікавлене в:  

— розширенні обсягу обслуговування житлового фонду;  
— отриманні замовлень на обслуговування інших об’єктів муніципальної нерухомості 

(шкіл, дитячих садків);  
— підписанні договорів на обслуговування кондомініумів з товариствами власників жит-

ла;  
— мінімізації заборгованості населення по оплаті житлово-комунальних послуг;  
— виборі найефективнішого підрядчика для надання послуг;  
— системі ефективного контролю за діяльністю підрядних організацій.  
Проведення конкурсного відбору підрядчиків для поточного обслуговування житла і про-

ведення капітальних ремонтів дозволить різко підвищити ефективність використання фінансо-
вих ресурсів. Головні питання для успішного проведення конкурсів: грамотно підібрані пакети 
будинків, що виставляються на конкурс (розмір пакету не повинен бути менше 1000 квартир); 
активна інформаційна кампанія; повністю формалізована процедура підведення підсумків, ре-
тельні і чіткі критерії відбору.  

Необхідно сформувати систему ефективних договірних відносин на поставку житлово-
комунальних послуг. Це достатньо тривалий і непростий процес, пов’язаний з остаточним пе-
реходом від адміністративних важелів управління до ринкових.   

Формування різноманіття власників в житлово-комунальній сфері можливе шляхом 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).  

Об’єднання власників житла в товариства власників житла у межах єдиного комплексу не-
рухомого майна (кондомініуму), який включає земельну ділянку і розташовану на ньому жит-
лову будівлю, є одним з найефективніших способів захисту їх прав, впливу на вартість і якість 
житлово-комунальних послуг і дозволяє створювати умови для залучення додаткових джерел 
фінансування робіт з обслуговування і ремонту житла.  

Сприяння на місцевому рівні становленню ОСББ в існуючому житловому фонді з боку ре-
гіональної влади повинне передбачати [4]:  

— спрощення і здешевлення процедури реєстрації об’єднання;  
— можливість отримання об’єднаннями встановлених дотацій з місцевих бюджетів на по-

точне утримання кондомініуму і капітальний ремонт в межах дотування муніципального жит-
лового фонду з диференціацією дотацій залежно від міри зносу житлового фонду; 

— надання податкових пільг в межах компетенції представницьких органів регіональної і 
місцевої влади.  

Організація ОСББ в процесі будівництва повинна стати постійною практикою роботи ор-
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ганів місцевого самоврядування і забудовників, якщо житло, що зводиться, передбачається 
продавати різним власникам. Виділення земельних ділянок в загальну пайову власність членів 
ОСББ дозволить залучити за рахунок її комерційного використання додаткові джерела фінан-
сування робіт з обслуговування і ремонту житла. Врегулювання питань бухгалтерської звітнос-
ті і оподаткування ОСББ як некомерційних організацій поліпшить фінансову ситуацію з обслу-
говування житлової нерухомості і залучить до цього процесу більше охочих стати його учасни-
ками. Необхідно стимулювати створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
шляхом надання з місцевих бюджетів фінансової допомоги при організації об’єднання та на 
обладнання будинків приладами обліку і першочергового спрямування коштів, передбачених у 
місцевому бюджеті на капітальний ремонт житла, на ремонт будинків, де створено  або ство-
рюються об’єднання. 

Також доцільно розробити й широко впровадити формалізовані процедури контролю за 
якістю послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також за діяльніс-
тю підрядних організацій, що забезпечить процедуру оплати тільки реально виконаних робіт 
або наданих послуг. 

З метою розвитку конкурентного сектора на ринку житлово-комунальних послуг необхід-
но здійснити низку заходів.  

— Забезпечення підтримки процесу формування незалежних виробників та постачальни-
ків теплової енергії та води. 

Заходами такої підтримки мають стати впровадження ефективного порядку і процедур 
державного ліцензування суб’єктів ринку послуг водо-, теплопостачання та водовідведення ві-
дповідно до функцій, що ними виконуються. 

Для забезпечення умов формування ринку теплової енергії, на якому здійснюватимуть дія-
льність суб’єкти господарювання за нерегульованими цінами /тарифами, необхідним є розроб-
лення умов і правил діяльності суб’єктів господарювання з постачання теплової енергії за нере-
гульованими тарифами: 

правил роботи та відповідальності регулюючих органів за встановлення цих правил та ко-
нтроль за їх виконанням учасниками ринку послуг теплопостачання; 

правил постачання теплової енергії, які регламентують взаємодію виробників теплової 
енергії, тарифи на продукцію яких є нерегульованими, з покупцями теплової енергії в регульо-
ваному секторі ринку послуг теплопостачання — транспортування та розподілу теплової енер-
гії; 

правил експлуатації транспортних систем теплопостачання, які повинні визначити порядок 
та склад послуг з транспортування, необхідних для підтримки роботи ринку послуг теплопо-
стачання, що реалізуються за схемою виробник — транспортувальник — постачальник. 

— Створення механізмів контролю з боку держави за формуванням конкурентних відно-
син на суміжних ринках. 

Визначення цих механізмів має стати предметом обговорення міжвідомчої робочої групи. 
Це забезпечить рівні можливості участі у конкуренції всіх суб’єктів ринку; економічну ефекти-
вність процесу ринкового ціноутворення, включаючи формування цін на теплову енергію, що 
продається на конкурентних умовах; стабільність та прозорість правил функціонування ринку 
послуг теплопостачання. За умови формування конкурентних відносин на суміжних ринках, 
зокрема, потенційно конкурентному ринку теплової енергії, тарифи для окремих учасників 
процесу виробництва теплової енергії можуть бути як регульованими, так і нерегульованими, а 
з надання послуг централізованого теплопостачання регульованими. 

— Розвиток форм та підвищення якості державного контролю за господарською діяльніс-
тю суб’єктів ринку комунальних послуг водо-, теплопостачання та водовідведення. 

Створення конкурентних сегментів у межах ринку зазначених комунальних послуг потре-
бує жорсткого контролю поведінки домінуючих суб’єктів цього ринку. 

— Налагодження правового та організаційного забезпечення процесу переходу споживачів 
на системи індивідуального та автономного опалення. 

Це може бути реалізовано через розроблення правил встановлення і експлуатації систем 
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індивідуального та автономного опалення в багатоквартирному житловому фонді та об’єктах 
соціальної інфраструктури, а також закріплення відповідальності органів виконавчої влади за 
встановлення цих правил на місцях та контроль за їх виконанням учасниками ринку послуг те-
плопостачання. 

Ефективність функціонування вітчизняного ЖКГ в великій мірі залежить від забезпечення 
галузі висококваліфікованими кадрами, здатними вирішувати проблеми й знаходити шляхи по-
ліпшення ситуації, яка склалася на даний момент в житлово-комунальному комплексі. 

Для того, щоб відбулися не тільки кількісні, але і якісні зміни у сфері забезпечення і вико-
ристання кадрових ресурсів, необхідні: розробка концепції кадрової політики, проведення мо-
ніторингу кадрових процесів, створення єдиної електронної кадрової бази даних в галузі, авто-
матизація системи обліку і аналізу кадрового потенціалу, формування кадрового резерву висо-
кокваліфікованих фахівців і управлінців, підвищення рівня професійної підготовки фахівців 
галузі, забезпечення взаємодії управлінь ЖКГ регіонів з вищими і середніми спеціальними на-
вчальними закладами, установами професійної освіти щодо підготовки фахівців і кваліфікова-
них кадрів для потреб галузі, оформлення на конкурсній основі державного замовлення на на-
вчання і перенавчання кадрів ЖКГ.  

Отже, запропоновані напрямки удосконалення системи управління ЖКГ, а саме підвищен-
ня економіко-правової ефективності функціонування системи ЖКГ, формування ринкових від-
носин у сфері управління ЖКГ, розвиток конкурентного середовища та вдосконалення кадро-
вого забезпечення ЖКГ, дозволять перевести житлово-комунальний комплекс в режим беззби-
ткового функціонування при забезпеченні стандартів якості надання житлово-комунальних по-
слуг і умов проживання громадян. Тільки чітка вертикаль системи управління галуззю з розви-
неним ринком послуг дозволить ефективно розвивати ЖКГ на рівні кожного регіону у взаємо-
дії з організаціями центрального, регіонального і муніципального рівнів. 
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