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ФОРМИ ТА МЕХАНІЗМИ
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОСЛУГ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ 

У статті досліджено форми та механізми управління у сфері послуг
житлово-комунального господарства регіону. Проаналізовано та представлено в
графічному вигляді методи і форми державного регулювання, проведена
класифікація цілей управління, здійснено групування механізмів управління у сфері
послуг житлово-комунального господарства регіону на основі дослідження процесів
їх еволюції. Досліджено модель системного комбінування (МСК) управління
розвитком ЖКГ. Встановлено, що розглянуті в даній статті форми і механізми
управління у сфері послуг житлово-комунального господарства регіону в
методологічному контексті вказують на наявність можливостей організації
ефективного управління у сфері послуг ЖКГ регіону.
Ключові слова: послуга, житлово-комунальне господарство, регіон, форми,
методи, механізми, комунальне господарство.
Рис. 5. Табл. 2. Літ. 9.
Постановка проблеми. Досягнуті в Україні до початку XXI століття соціальноекономічні результати, а також істотні структурні зрушення в ЖКГ дозволили
сформувати ринкове господарство та уможливили визначення нових пріоритетів
розвитку країни. Частково вони орієнтовані на утримання досягнутих до 2014 р. позицій
(стабільних темпів економічного зростання, зменшення безробіття й інфляції, зростання
реальних доходів населення), але головним чином – на розбудову економіки
посткризового періоду та на довгострокові цілі й завдання суспільного розвитку. На
нашу думку, роль держави в постановці таких цілей і пріоритетів є вирішальною.
У свою чергу, від економічної науки, як і від інших наук, суспільство очікує не
тільки пояснення суті досліджуваних явищ і прогнозу їх розвитку, але й виявлення
можливостей органів державної влади впливати на хід подій. Насамперед це зумовлено
необхідністю побудови економічної політики органів влади. На наш погляд, однією з
головних причин низької результативності проведених у ЖКГ реформ є відсутність
зв’язку між економічною наукою й реальною господарською практикою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні питання щодо управління
у сфері послуг ЖКГ в історичному аспекті подані в роботах таких вченихрегіоналістів, як: О. Амосов, В. Бакіров, А. Стадницький, О. Димченко, І. Драган,
Т. Качала, Г. Крамаренко та ін.
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Проте, на нашу думку, саме питання щодо визначення форм та механізмів
управління у сфері послуг житлово-комунального господарства є недостатньо
вивченим і потребує подальших наукових досліджень.
Формулювання цілей статті. Основною метою статті є дослідження форм та
механізмів управління у сфері послуг житлово-комунального господарства регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянувши ключові аспекти
еволюції управління у сфері послуг житлово-комунального господарства регіону,
можна прийти до висновків, що форми управління в сфері послуг ЖКГ регіону
визначаються формою власності і підрозділяються на наступні форми управління:
- державну (державна корпорація, тощо);
- муніципальну (аналог державного управління з урахуванням самостійного статусу
муніципального утворення, зумовленого наявністю муніципальної власності);
- приватну (корпоративну);
- змішану (державно-приватне партнерство, різні види товариств за участю
державного, муніципального та приватного капіталів).
На рисунку 1 наведені методи і форми державного регулювання у сфері послуг
ЖКГ регіону. Тобто кожна з форм управління у сфері послуг ЖКГ регіону (державна,
муніципальна, приватна та змішана) за аналогією з державною має власний набір методів
управління, які визначають специфічні форми управління всередині кожної з форм.

Методи

Форми

Нормативноправові

Нормативно-правові акти; законодавчі акти; договори,
контракти, згоди; патенти та ліцензії.

Організаційноадміністративні

Реструктуризація житлової сфери; визначення функцій
і повноважень органів управління житлової сфери;
затвердження повноважень та регламентів житлової
сфери.

Бюджетнофінансові

Структура та джерело доходів регіональних та
муніципальних бюджетів; цільові бюджетні фонди;
фінансова допомога; бюджетні субсидії; бюджетні
кредити; субвенції.

Економічні

Регіональні і муніципальні програми; інвестиції;
тарифи, розцінки, ставки, стандарти; пільги; управління
майном та земельними ресурсами.

Податкові

Податкові норми, ставки, пільги; інвестиційні
податкові кредити; оподатковувана база; об’єкти
оподаткування; митні податки та збори.

Інформаційні

Доступ до державної інформації; ринку збуту, оцінка
стану на ринку; біржові індикатори.

Рис. 1. Методи і форми державного регулювання у сфері послуг ЖКГ регіону
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Вибір тієї чи іншої форми управління у сфері послуг ЖКГ регіону
визначається зоною відповідальності суб’єкта сфери послуг ЖКГ регіону.
Очевидно, що в межах корпоративної форми управління у сфері послуг даної
галузі неможливо вирішувати завдання, які стосуються компетенцій органів
державної влади регіону чи муніципальних утворень, встановлених для них
законодавством. Можлива передача деяких державних або муніципальних функцій
за допомогою аутсорсингу в приватний сектор, але при цьому відповідальність
залишається за органами державного або муніципального управління.
Методи управління у сфері послуг ЖКГ регіону визначаються цілями, які
представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Класифікація цілей управління у сфері послуг ЖКГ регіону
Кваліфікаційна
Види цілей
ознака
Характер
Стратегічні,
тактичні
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Зміст

Структура

Середовище

Пріоритетність
Вимірність
Ієрархія

Економічні,
соціальні,
екологічні,
технологічні,
інституційні
(організаційні),
політичні
Маркетингові,
програмні,
фінансові,
інвестиційні,
кадрові
Зовнішні,
внутрішні
Першочергові,
перспективні
Кількісні, якісні
Комплексні,
галузеві

Цілі управління у сфері ЖКГ регіону
Досягнення економічної ефективності, підтримка
цілісності та експлуатаційних характеристик об’єктів
ЖКГ, розширення відтворення ЖКГ регіону,
підвищення якості послуг ЖКГ та якості життя
населення регіону.
Зниження витрат, оптимізація структури, пільги на
послуги, модернізація обладнання та інженерних
конструкцій для зниження енергозатрат.

Досягнення необхідного рівня реалізації послуг,
підвищення
виробничої
програми,
залучення
додаткових джерел фінансування, залучення лізингу,
підвищення рівня кваліфікації спеціалістів.
Адаптація господарської діяльності управлінських
структур ЖКГ регіону до зовнішніх економічних
умов,
забезпечення
стабільного
фінансового
положення структурних одиниць ЖКГ регіону.
Черговий фінансовий рік, три-, п’яти-, десятирічний
період.
Досягнення планового рівня послуг ЖКГ, зміна
періодичності надання послуг.
Збільшення дохідності регіону та муніципальних
утворень в його складі, підвищення рівня зборів
платежів за житлово-комунальні послуги.

Виділимо наступні групи методів, згідно з цілями управління у сфері послуг
ЖКГ регіону:
1) стратегічні та тактичні;
2) економічні, соціальні, екологічні, технологічні, інституційні (організаційні),
політичні;
3) маркетингові, програмні, фінансові, інвестиційні, кадрові;
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4) зовнішні, внутрішні (методи, зумовлені властивостями середовища);
5) першочергові, перспективні (методи, зумовлені тимчасовими факторами);
6) кількісні, якісні;
7) комплексні, галузеві.
Механізми управління у сфері послуг житлово-комунального господарства
регіону в результаті еволюції можуть бути згруповані таким чином (рис. 2):
1) антикризовий механізм управління у сфері послуг житлово-комунального
господарства регіону (модель дублювання);
2) підприємницький механізм управління у сфері послуг житловокомунального господарства регіону (авангардна модель);
3) адміністративний механізм управління у сфері послуг житловокомунального господарства регіону (державно-монопольна модель);
4) ринковий механізм управління у сфері послуг житлово-комунального
господарства регіону (модель саморегулювання);
5) системний механізм управління у сфері послуг житлово-комунального
господарства регіону (модель комбінування).
ПІДПРИЄМНИЦЬКА
(авангардна модель)

АНТИКРИЗОВА
(модель дублювання)

РИНКОВА
(модель
саморегулювання)

ЕЛЕМЕНТИ:
- впровадження передових методів та форм регулювання;
- впровадження інноваційних технологій;
- реструктуризація, розвиток на основі середньострокових програм;
- 100 відсоткова оплата ЖКГ;
- субвенції по оплаті послуг ЖКГ;
- конкурсний відбір підприємств ЖКГ, антимонопольне законодавство;
- нормативне споживання ЖКП, регресивні амортизаційні платежі;
- економічно зумовлені тарифи, ставки, стандарти;
- мобілізація пільг, податкові пільги, кредити;
- субсидіювання отримання ЖКП державним сектором.

Рис. 2. Модель системного комбінування (МСК) управління розвитком ЖКГ
Пропонована нами класифікація механізмів управління у сфері послуг житловокомунального господарства регіону на основі моделі системного комбінування (МСК)
управління розвитком житлово-комунального господарства А. Б. Дьоміна досить
умовна, оскільки антикризовий, підприємницький і адміністративний механізми в даний
час працюють у ринкових (або близьких до них) умовах.
Ринковий механізм не працюватиме без участі підприємців і держави, які і
створюють власне ринок.
В регіонах працює комбінований механізм управління у сфері послуг ЖКГ з
тією або іншою часткою участі всіх наведених у класифікації механізмів.
Розглянемо більш докладно представлені нами форми управління у сфері
послуг ЖКГ регіону.
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Державна форма управління у сфері послуг ЖКГ регіону була найбільш
виражена та апробована в плановій економіці СРСР (рис. 3).
Міністерство житлово-комунального господарства СРСР

Обласні управління ЖКГ

Міські управління ЖКГ
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Рис. 3. Державна форма (вертикаль) управління ЖКГ
У державній формі управління ЖКГ відповідальність за результати роботи
розподілялася по вертикалі від підприємств і організацій житлово-комунального
господарства на місцях до Міністерства ЖКГ СРСР.
Слід зазначити, що здебільшого підприємства і організації житловокомунального господарства входили до складу містоутворюючих підприємств, які
мали власний житловий фонд і комунальну інфраструктуру.
Тобто державне управління у сфері послуг ЖКГ полягало у взаємодії з
містоутворюючими підприємствами в розглянутій нами сфері для досягнення
встановлених Міністерством ЖКГ СРСР цілей.
У період 1990-х років у процесі приватизації відбулася передача об’єктів ЖКГ у
підпорядкування муніципальних утворень. При цьому стала домінувати муніципальна
форма управління у сфері послуг ЖКГ в межах кожного регіону (рис. 4).
Адміністрація міста, району
Комітет управління майном

Відділ, управління ЖКГ

Передача майна на право господарського ведення

Оперативне управління

Муніципальні підприємства
Тепломережа

Електромережа

Водоканал

Послуги
Населення міста, району

Рис. 4. Муніципальна форма управління у сфері послуг ЖКГ в межах регіону
При цьому нормоутворюючі та контролюючі функції ЖКГ частково
залишилися на державному рівні, частково були передані на регіональний рівень.
З появою приватного капіталу в Україні у сфері послуг ЖКГ стали з’являтися
ринкові механізми управління, в тому числі, з повною чи частковою, державною чи
муніципальною участю (рис. 5).
Державна форма управління у сфері послуг ЖКГ регіону на даний момент
складається з державної, регіональної і муніципальної складових з деякими
варіаціями по регіонах (таблиця 2).
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Адміністрація міста , району
Місто

Сільське
поселення

Муніципальний
район

Міський округ

Засновники
ТОВ «Управлінська комунальна компанія»
Засновники
(за першим
варіантом
Договір на
послуги

1 варіант. Дочірнє підприємство, філіали
2 варіант. Приватні підприємства
Тепломережі

Електромережі

Водоканал

Абоненти

Рис. 5. Ринкова форма управління ЖКГ з муніципальною участю
Світовий досвід свідчить про те, що в умовах серйозних системних проблем в
економіці з’являються державні корпорації зі значним державним фінансуванням.
Таблиця 2
Державна форма управління ЖКГ регіону: рівні управління, повноваження та
функції
Рівні
управління
1
Державний

Назва відомства,
органа влади
2
Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального
господарства України

Повноваження, функції

Міністерство палива та
енергетики України
Комітет Верховної Ради
України
з
питань
будівництва, містобудування
і
житлово-комунального господарства

3
Нормативно-правова діяльність у сфері
житлово-комунального господарства
Економіка та тарифна політика
Енергоефективність та енергозбереження
Житлова політика
Реформа у сфері енергоефективності
Нормативно-правова діяльність в сфері
енергозбереження
та
підвищення
енергоефективності
Регулювання питань щодо будівництва та
архітектури; планування та забудова територій;
земельних відносин (у межах територій
забудови);
житлово-комунального
господарства
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Послуги
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Продовження табл. 2
1

Регіональний
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Муніципальний

2
Національна комісія, що
здійснює
державне
регулювання у сферах
енергетики
та
комунальних послуг
Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального
господарства України
Департамент житловокомунального
господарства
та
енергоефективності при
ОДА
Департамент житловокомунального
господарства при міській
раді

3
Державне регулювання цін та тарифів в
електроенергетиці та комунальних послугах

Благоустрій територій
Економіка та тарифна політика
Енергоефективність та енергозбереження
Житлова політика
Тепло-, водопостачання та водовідведення
Благоустрій та комунальне обслуговування
населення,
житлове-господарство,
ціноутворення у сфері житлово-комунальних
послуг, енергоефективність, теплопостачання,
газозабезпечення електроенергетика та ін.
Розробляє і реалізує регіональні програми, бере
участь
у
розробленні,
реалізації
та
фінансуванні державних програм; взаємодіє з
органами місцевого самоврядування з питань
надання житлово-комунальних послуг та
регулювання цін/тарифів у межах своїх
повноважень;
проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та
їх складових на житлово-комунальні послуги

Висновки. Таким чином, розглянуті в даній статті форми і механізми
управління у сфері послуг житлово-комунального господарства регіону в
методологічному контексті вказують на наявність можливостей організації
ефективного управління у сфері послуг ЖКГ регіону і на наявність слабких місць, які
зумовлюють можливість і необхідність удосконалення системи управління у сфері
послуг житлово-комунального господарства.
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ANNOTATION
FORMS AND MECHANISMS OF MANAGEMENT IN THE REGIONAL
HOUSING AND UTILITY SERVICES
HONCHARUK VIKTOR,
Scientific Competitor of Poltava University of Economics and Trade
(Poltava)
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The article examines the forms and mechanisms of management in the area of
housing and utility services in the region. The methods and forms of state regulation in the
sphere of housing and utilities sector of the region are analyzed and presented in graphical
form. The classification of management objectives in this sector is carried out. A grouping
of management mechanisms in the area of housing and utilities was conducted on the basis
of the study of the processes of their evolution. The model of system combination (MSC) of
the development of utilities services is investigated.
It is established that the forms and mechanisms of management in the area of
housing and communal services of the region considered in this article in the
methodological context indicate that there are opportunities for effective management in
the sphere of services of housing and utilities sector of the region.
Key words: service, housing and utility services, region, forms, methods,
mechanisms, communal economy.
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АННОТАЦИЯ
ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
ГОНЧАРУК Виктор Васильевич,
соискатель,
Полтавский университет экономики и торговли
(г. Полтава)
В статье исследованы формы и механизмы управления в сфере услуг
жилищно-коммунального хозяйства региона. Проанализированы и представлены в
графическом виде методы и формы государственного регулирования, осуществлена
классификация целей управления, проведена группировка механизмов управления в
сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства региона на основе исследования
процессов их эволюции. Исследована модель системного комбинирования (МСК)
управления развитием ЖКХ. Установлено, что рассмотренные в данной статье
формы и механизмы управления в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства
региона в методологическом контексте указывают на наличие возможностей
организации эффективного управления в сфере услуг ЖКХ региона.
Ключевые слова: услуга, жилищно-коммунальное хозяйство, регион, формы,
методы, механизмы, коммунальное хозяйство.
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