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Житлово-комунальне господарство - це важлива соціальна 
галузь, що забезпечує населення, підприємства та організації 
необхідними житлово-комунальними послугами, істотно впливає на 
розвиток економічних взаємовідносин у державі. 

Необхідність кардинальних змін у житлово-комунальному 
господарстві гостро відчувається, особливо, протягом останніх років. 
Економічна нестабільність в Україні привела житлово-комунальне 
господарство в критичний стан. І в першу чергу, це позначається на 
погіршенні якості наданих послуг, що приводить до дискомфортних 
умов проживання населення. При цьому можна відмітити, що 
житлово-комунальне господарство є технічно найбільш відсталою 
галуззю економіки з багатьма проблемами, які останнім часом 
особливо загострилися. Одним з важливих напрямків у розвитку 
житлово-комунального господарства є вирішення проблеми 
забезпечення фінансової стабілізації житлово-комунального 
комплексу, яка необхідна для формування економічних 
взаємовідносин у цій галузі економіки. 

Фінансова стабілізація житлово-комунального комплексу 
передбачає: 

- реструктуризацію та ліквідацію заборгованості в сфері 
житлово-комунального господарства; 

- подолання збитковості житлово-комунального господарства; 
- забезпечення стабільного та достатнього поточного 

фінансування виробництва житлово-комунальних послуг. 
Для оздоровлення фінансової ситуації в ЖКГ необхідно: 
по-перше, провести інвентаризацію заборгованості та витрат 

підприємства житлово-комунального господарства; 



по-друге, розробити порядок реструктуризації та ліквідації 
заборгованості в житлово-комунальному господарстві; 

по-третє, скласти акти перевірки заборгованості з усіма 
кредиторами та дебіторами; 

по-четверте, розробити стандартні форми для уніфікованого 
обліку та контролем за станом заборгованості. 

Роботу з інвентаризації та реструктуризації бюджетної 
заборгованості в житлово-комунальному господарстві необхідно 
виконати в першу чергу. Для цього в кожному місті та районі варто 
створити комісії з розгляду питань погашення заборгованості за 
житлово-комунальні послуги під керівництвом голови місцевої Ради. 
До складу комісії повинні входити керівники підприємств житлово-
комунального господарства та представники народних організацій. 

Наприкінці також необхідно зазначити, що основними 
критеріями, які створять достатній рівень фінансування діяльності 
підприємств ЖКГ, є: 

1) забезпечення 100% оплати споживачами вартості 
виробництва послуг; 

2) удосконалення системи надання пільг і субсидій по оплаті 
житлово-комунальних послуг; 

3) державна підтримка модернізації житлово-комунального 
господарства, як шляхом виділення бюджетних грошей, так і 
формування фінансових інструментів надання гарантій на інвестиції, у 
тому числі іноземних; 

4) формування фінансово-кредитної системи розвитку та 
модернізації житлово-комунального господарства на території 
місцевого самоврядування, механізму залучення та повернення 
короткострокових і довгострокових кредитів, і інвестицій. 
 
 


