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Досліджено особливості здійснення державного регулювання комунального господарства України на сучасному
етапі, визначено його основні напрями та встановлені перешкоди на шляху його ефективного функціонування. Визна-
чена необхідність застосування державою додаткових інструментів фінансового оздоровлення галузі.
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ВСТУП
Матеріально-технічне забезпечення комунального господарства в сучасних умовах досягло

критичної межі, що все частіше в наукових та професійних колах фахівців провокує загострення
питання техногенного колапсу галузі. На даний час відсутня однозначна думка щодо причин сут-
тєвого погіршення фінансового та технічного стану галузі протягом останніх десятиліть. Проте,
більшість фахівців серед цих причин виділяють відсутність необхідних обсягів фінансового за-
безпечення галузі, низьку ефективність політики державного регулювання функціонування кому-
нального господарства, недосконалу політику ціноутворення, низькій рівень доходів домогоспо-
дарств, а також невиконання розпорядниками комунального майна планів капітального та поточ-
ного ремонту, модернізації основних засобів галузевих суб’єктів господарювання. Сукупність
перерахованих причин спричинила збитковість переважної кількості галузевих суб’єктів госпо-
дарювання, вивільнення з обігу їх оборотного капіталу, погіршення стану основних засобів, що в
кінцевому підсумку спричинило погіршення якості комунальних послуг.

Праці вітчизняних науковців О.М. Білянського, Т.М. Качали, Г.О. Крамаренко, О.Я. Лилик,
О. Нагорної, Г.І. Онищука, В.А. Студінського, а також зарубіжних О.А. Морозова, Р.І. Орлової,
E.S. Savas та інших ілюструють актуальність проблеми функціонування та розвитку комунально-
го господарства, необхідність прийняття комплексу заходів щодо реформування даної галузі. Проте
через динамізм сучасних соціально-економічних, політичних процесів існуючі напрями рефор-
мування комунального господарства потребують подальшого дослідження та деталізації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є розгляд концептуальних засад функціонування комунального

господарства та розробка пріоритетних напрямів щодо підвищення ефективності функціонуван-
ня комунального господарства.

РЕЗУЛЬТАТИ
В сучасних економічних умовах комунальне господарство не в змозі забезпечити своєчасне

проведення капітального ремонту комунальних мереж та устаткування в необхідних обсягах, за-
лучити сучасні інноваційні технології для раціонального використання матеріальних та трудових
ресурсів, а також підвищення якості комунальних послуг.

Виконання комунальним господарством функції по життєзабезпеченню національної економ-
іки обумовлено специфікою галузі, і є визначальним чинником у функціонуванні переважної
більшості суб’єктів господарювання не залежно від їх форми власності та напряму діяльності.
Роль комунального господарства в структурі національної економіки відображена на рис. 1.

Недостатність бюджетного фінансування комунального господарства, низька інвестиційна при-
вабливість поряд із незначною ефективністю власної фінансово-господарської діяльності спричи-
няє суттєву потребу у збільшенні обсягів фінансового забезпечення спрямованого на відновлення
технічного стану основних засобів та фінансової спроможності галузі. Існуючі негаразди в кому-
нальному господарстві спричиняють системну кризу в галузі, яка не лише впливає на результа-
тивність його функціонування та якість комунальних послуг, але і безпосередньо визначає результа-
тивність функціонування всіх галузей економіки. У цьому контексті забезпечення ефективного роз-
витку національної економіки без зміцнення фінансового та технічного потенціалу в комунальному
господарстві вважається малоймовірним та надзвичайно розтягнутим у часі процесом.

Сучасний стан комунального господарства вимагає прийняття термінових заходів спрямова-
них на призупинення процесів руйнування галузі. Так, досить складною в галузі залишається
ситуація зі станом необоротних активів, динаміка складу та структури яких наведена в табл. 1.
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Забезпечення економічного та інфраструктурного розвитку національної економіки
країни

Рис. 1. Місце комунального господарства в структурі національної економіки України (Складено
автором)

Таблиця 1. Динаміка складу та структури необоротних активів підприємств комунального гос-
подарства України за 2008-2011 (млн. грн.) *

Показники Роки
2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

1. Всього необоротних активів, в т.ч.: 19669,9 23045,7 32424,7 38962,9
 темп росту до 2008 року 100,0 117,2 164,8 198,1
1.1 основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові біологічні
активи та інвестиційна нерухомість (залишкова вартість) 16055,3 18336,5 26224,5 31838,7
 темп росту до 2008 року 100,0 114,2 163,3 198,3
1.1.1 Знос основних засобів 10985,7 22008,0 30429,4 42791,4
 темп росту до 2008 року 100,0 200,3 277,0 389,5
1.2 незавершене будівництво 2308,8 3216,8 4448,8 5262,3
 темп росту до 2008 року 100,0 139,3 192,6 227,9
1.3 довгострокові фінансові інвестиції 877,7 1005,5 1354,5 1422,6
 темп росту до 2008 року 100,0 114,5 154,3 162,1
1.4 інші необоротні активи 428,1 486,9 396,9 439,3
 темп росту до 2008 року 100,0 113,7 92,7 102,6

* Дані Державної служби статистики України
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Значну роль у забезпеченні якості комунальних послуг відіграє саме стан їх необоротних ак-
тивів, у складі яких відображаються основні засоби. Саме основні засоби є матеріально-техніч-
ною базою підприємства, вони визначають обсяги виробництва та його виробничу потужність,
більш повне і раціональне використання основних засобів сприяє покращенню техніко-економіч-
них показників роботи підприємства, а саме — зростанню обсягів випуску продукції та знижен-
ню її собівартості за рахунок зменшення втрат та економії енергоресурсів. На даний час, наведені
статистичні дані свідчать про стрімке зростання зносу основних засобів, питома вага яких в струк-
турі необоротних активів становить понад 80%. Проте, протягом 2008-2011 років темп росту зно-
су основних засобів склав 389,5%, а абсолютне значення даного показника в 2011 році перевищи-
ло їх залишкову вартість і становило 42791,4 млн. грн.

За даних умов стає очевидною ситуація щодо можливостей збільшення аварійності в кому-
нальному господарстві, погіршенні якості комунальних послуг поряд із постійним зростанням їх
собівартості за рахунок значних технологічних втрат. Всі ці фактори посилюються незадовільним
фінансовим становищем в галузі, динаміка основних показників функціонування якої відображе-
на в табл. 2.

Таблиця 2. Динаміка показників результативності функціонування підприємств комунального
господарства України за 2010-2012 (млн. грн.) *

Показники Роки
2010 р. 2011 р. 2012 р.

Водопровідно-каналізаційне господарство
1. Обсяги реалізованої продукції 21586,4 22244,7 20820,7
2. Результат від операційної діяльності -1412,0 -1877,0 -497,6
3. Витрати операційної діяльності 22672,5 27840,9 26706,4
4.Рівень рентабельності (збитковості), % (6,2) (6,7) (1,9)
5.Індекс капітальних інвестицій — 132,8 163,4
6. Чистий прибуток (збиток) (1652,6) (2077,8) (582,1)
7. Кількість збиткових підприємств у загальній чисельності (%) 53,7 50,0 47,5
8. Витік та невраховані витрати води, млрд.м3 1,2 1,2 1,2
9. Протяжність ветхих та аварійних мереж у % до загальної
протяжності водопровідних мереж України 35,6 37,7 38,2

Комунальна теплоенергетика
1. Обсяги реалізованої продукції 221808,4 295164,8 343783,9
2. Результат від операційної діяльності 4579,6 14249,8 11972,8
3. Витрати операційної діяльності 226299,7 318421,2 363100,0
4.Рівень рентабельності (збитковості), % 2,0 4,5 3,3
6. Чистий прибуток (збиток) 746,5 9208,8 5434,2
7. Кількість збиткових підприємств у загальній чисельності (%) 59,4 52,1 50,8
8. Втрати теплової енергії, млн. Гкал. 13,6 13,5 13,8
9. Протяжність ветхих та аварійних мереж у % до загальної
протяжності теплових мереж України 13,2 14,7 18,1

* Дані Державної служби статистики України

Оскільки підприємства водопровідно-каналізаційного господарства та комунальної теплоенер-
гетики становлять основну частину комунального господарства то аналіз функціонування кому-
нального господарства здійснено на матеріалах саме цих двох галузей.

Загалом, наведені статистичні дані засвідчують про наявність системної кризи в галузі, що
особливо характерно для водопровідно-каналізаційного господарства. Так, протягом аналізова-
ного періоду, майже половина суб’єктів господарювання даного господарства є збитковими,
відслідковується поступове зменшення обсягів реалізованої продукції на фоні зростання їх опе-
раційних витрат. Протягом 2010-2012 років суб’єкти господарювання водопровідно-каналізацій-
ного господарства працюють збитково, відбувається збільшення протяжності ветхих та аварій-
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них мереж, питома вага яких в 2012 році досягає 38,2%. Зростання неврахованих втрат води не
відбувається, проте їх значення досягло катастрофічних обсягів і становить 1,2 млрд.м3, що є
неприпустимою розкішшю на фоні дефіциту обсягів питної води в світі.

Певне занепокоєння викликають і результати діяльності суб’єктів господарювання комуналь-
ної теплоенергетики, рентабельність функціонування яких в 2012 році становить 3,3%. Більше
половини галузевих суб’єктів господарювання взагалі є збитковими, спостерігається поступове
зростання обсягів втрат теплової енергії, які в 2012 році становлять 13,8 млн. Гкал. Значну увагу
привертає стрімке зростання протяжності ветхих та аварійних мереж з 13,2% в 2010 році до 18,1%
в 2012 році у загальній протяжності теплових мереж України.

Всі вищезазначені фактори підтверджують наявність системної кризи в галузі, що в найб-
лижчий час може спричинити техногенну катастрофу, яка буде мати вплив не лише на функціо-
нування комунального господарства, але і на ефективність національної економіки країни в
цілому. Саме тому, виникає потреба впровадження комплексу заходів спрямованих на технічне
та фінансове оздоровлення комунального господарства країни, основними серед яких можуть
бути наступні:

 демонополізація і розвиток конкуренції на ринку комунальних послуг, шляхом впроваджен-
ня моделей державно-приватного партнерства;

 запровадження комплексної системи обліку витрат у споживачів і виробників послуг з метою
стимулювання економії матеріальних ресурсів;

 впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій з метою призупинення темпів рос-
ту собівартості комунальних послуг та підвищення їх якості;

 встановлення державою податкових пільг фінансово-кредитним установам, які спрямовують
фінансові ресурси на відновлення технічного та фінансового потенціалу в галузі;

 створення інвестиційно-привабливого правового поля та покращення фінансового забезпе-
чення галузі.

ВИСНОВКИ
Плідне функціонування національної економіки в сучасних умовах неможливе без забезпечен-

ня її інфраструктурного розвитку, на що спрямовує свої зусилля саме комунальне господарство.
Критичний поточний стан комунального господарства, зайвий раз підкреслює слабкі місця еко-
номіки нашої країни, формує передумови для посилення енергетичної залежності економіки країни,
спричиняє наростання соціальної напруги в суспільстві, створює передумови для нераціонально-
го використання природних ресурсів, впливає на стан екологічної безпеки країни. Саме тому, на
даний час найбільш перспективним напрямом відновлення комунального господарства, з нашої
точки зору, вбачається залучення приватного капіталу в галузь. Впровадження форм державно-
приватного партнерства в комунальне господарство дозволить створити необхідне фінансове за-
безпечення спрямоване на поточну модернізацію галузі та підвищення якості комунальних по-
слуг. Проте, необхідно наголосити на значній ролі держави у процесі передачі в оренду комуналь-
ного майна, забезпеченні дотримання орендарем умов договору оренди, контролю за безперебій-
ністю функціонування комунального господарства. Існуючий світовий досвід державно-приват-
ного партнерства у комунальному господарстві підтверджує його переважну результативність, а
отже даний напрям може стати шляхом оздоровлення не лише галузі, але і економіки країни в
цілому.
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