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СТРУКТУРА КОМАНД УПРАВЛІННЯ ОНОВЛЕННЯМ  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Розроблено основану на методології  управління проектами структуру команд 
управління обласними та районними/міськими програмами розвитку житлово-
комунального господарства (ЖКГ) і вимоги до їх оснащення, що покликано інтегрувати 
в єдиному комплексі зусилля всіх учасників проектів/заходів регіональних програм. 
 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що специфіка облас-
них, районних чи міських програм реформування та розвитку житло-
во-комунальної галузі полягає у здійсненні комплексу інституційних, 
фінансових та технічних заходів (так званих проектів) з оновлення під-
приємств ЖКГ різних форм власності і вирізняється особливою склад-
ністю методів керування.  

Особливої актуальності це набуває сьогодні у зв’язку з розробкою 
та впровадженням загальнодержавної, обласних і міських/районних 
програм реформування і розвитку ЖКГ України. 

Управлінню проектами за допомогою проектних команд, принци-
пам їх формування та діяльності присвячено багато літературних дже-
рел, наприклад, таких як [1-3]. У роботі [4] висвітлено негативний 
вплив на хід проектів, відмови від застосування методології управлін-
ня проектами, а також розкрито особливості матричної організації 
проектних груп та фактори підвищення їх ефективності. Питанням 
організації управління проектами з врахуванням людського фактору, 
підготовці членів проектних команд, здатних здійснювати високоефек-
тивне колективне планування присвячена робота [5], а інструментарій 
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обслідування та моніторингу проектів на віддалених підприємствах, 
що може нагодитися при відстеженні їх з обласного чи районного 
центру, –  в [6]. 

Але незважаючи на широту висвітлення цієї проблеми, не-
розв’язаними на даний момент залишаються питання побудови груп 
управління програмами розвитку – команд, яким доведеться одночасно 
працювати з багатьма підприємствами різних форм власності та вико-
нувати функції від звичайного збору інформації по одних проектах до 
безпосереднього управління іншими. 

У зв’язку з цим метою даної роботи є розробка принципів форму-
вання команд управління обласними, районними і міськими програма-
ми розвитку ЖКГ регіонів. 

При організації виконання програм розвитку серед іншого слід 
вирішити два важливих завдання – формування команди проекту та 
забезпечення ефективної її роботи. Визначальним для цього є розробка 
структур команд управління програмами.  

Завдання команди (групи) управління програми реформування та 
розвитку підприємств ЖКГ області включає: 
1) регулярний моніторинг виконання проектів, що входять до про-

грами реформування та розвитку житлово-комунального госпо-
дарства області і виконуються на підприємствах ЖКГ. Періодич-
ність здійснення моніторингу визначається органами державного 
управління області;  

2) розробка й управління проектами реформування та розвитку жит-
лово-комунальних підприємств області, кошти на здійснення яких 
було надано з державного, в тому числі обласного, бюджету. В ра-
зі, якщо завдання управління такими проектами буде покладено 
обласними керівними державними органами – власниками нада-
них коштів безпосередньо на підприємства ЖКГ, підрядні будіве-
льно-монтажні організації чи спеціалізовані управлінські фірми, 
проектна команда має здійснювати моніторинг виконання проек-
тів, контроль витрати державних коштів за призначенням;  

3) моніторинг технічного, фінансово-економічного стану та інших 
показників розвитку підприємств ЖКГ області;  

4) обрахунок за даними моніторингу сумарних показників, розробле-
них Держжитлокомунгоспом України, стосовно стану розвитку 
галузі в області. Формування та аналіз загальних обласних  звітів, 
виявлення тенденцій розвитку ЖКГ області та розробка пропози-
цій щодо поліпшення його стану. 
Будувати роботу команди слід за принципами матричної органі-

зації, яка являє собою багатовимірну організаційну структуру, що до-
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зволяє максимально збільшити переваги та мінімізувати недоліки двох 
систем  – функціональної структури та структури “під проект”. За мат-
ричної організації виконання програми розвитку галузі в області поєд-
нуються побудована за функціональним принципом розподілу праці 
вертикальна ієрархічна структура окремих підприємств ЖКГ різних 
форм власності та накладена на неї горизонтальна структура керівника 
(координатора) програми (рисунок). На відміну від окремо взятого під- 
приємства (де існує жорстка ієрархія функціональних підрозділів, за-
лежність їх від одного керівника), у загальному випадку в областях (де 
можуть функціонувати підприємства ЖКГ різної приналежності, різ-
них форм власності) такої залежності підприємств від обласного кері-
вництва немає. Тому обов’язковою умовою дієвості матричної органі-
заційної структури в управлінні проектами в цьому разі є застосування 
продуманої системи економічних чинників впливу на ці підприємства. 

У підпорядкуванні керівника програми є штат, який працює на 
постійній основі, та тимчасовий штат, що складається з  працівників 
окремих підприємств, зайнятих у проектах програми неповний робо-
чий день, або неповний робочий тиждень (терміни їх зайнятості краще 
чітко обумовлювати). 

Постійні члени обласної проектної команди у відповідності до 
своїх посадових інструкцій виконують функції, пов’язані з розробкою 
та управлінням проектів програми, здійснюваних за державні кошти, 
забезпечують контроль їх витрат за призначенням, а також аналізують 
інформацію про стан ходу реформування, що надходить від генпідряд-
ника, проектувальників, підприємств ЖКГ обласного підпорядкування 
та  районних і міських відділів ЖКГ, та готують відповідні звіти до 
Держжитлокомунгоспу України. Команді управління обласною про-
грамою на умовах додаткових договорів може бути переданий весь 
комплекс питань з розробки та управління проектами на будь-яких 
підприємствах області, у тому числі й проекти розвитку ЖКГ, що ви-
конуються не обов’язково за державні кошти. 

Тимчасові члени проектної команди, працюючи на залучених до 
проектів підприємствах, певну частину робочого часу мають витрача-
ти на пошук інформації для команди управління програмою щодо ходу 
реформування своїх підприємств. 

У районах та містах до тимчасового штату  їх  команд  управління 
замість менеджерів районних чи міських відділів ЖКГ (див. рисунок) 
залучаються безпосередньо представники необхідних підприємств. 

Головним недоліком матричних структур є подвійне підпорядку-
вання тимчасових працівників команди. Це виявлятиметься і при зби-
ранні інформації про хід реформування, і тоді, коли команда управлін- 
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ня здійснюватиме на підприємствах області (району, міста) управління 
проектами, виконуваними за державні кошти. Недопущенням виник-
нення конфліктних ситуацій може стати залучення до команд управ-
ління обласною програмою не лише конкретних виконавців, а й керів-
ників підрозділів і підприємств, причетних до здійснення проектів. У 
таких умовах координатор проекту буде визначати, що необхідно зро-
бити, а керівництво підприємства чи функціонального підрозділу за-
безпечуватиме  контроль за вчасним і якісним виконанням робіт. 

Діяльність власне проектної команди області, району чи міста 
може бути побудована за принципом функціонування віртуального 
проектного офісу, розподіленого по місцях виконання проектів про-
грами. 

За результатами дослідження стало можливим зробити принципо-
во новий висновок стосовно особливостей команд керування оновлен-
ням ЖКГ області/району/міста. Він полягає у дуальності матриці стру-
ктури управління проектами для досягнення успіху. У відносинах з 
невиробничими організаціями, залученими до проектної групи, та під-
приємствами, що здійснюють проекти за власні кошти, чи то за кошти 
інвесторів, проектна команда повинна виявляти себе, як слабка матри-
ця. У відносинах з підприємствами, що здійснюють проекти за держа-
вні кошти, проектна команда має одночасно виступати, як збалансова-
на матриця – на початковій і заключній стадіях проектів, і як сильна – 
в інвестиційній фазі. 

Предметом подальших досліджень має стати питання оснащення 
команд керування оновленням підприємств ЖКГ областей (районів) 
міст.  
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