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- формування державної житлової політики, розвиток конкурентного 
середовища на ринку обслуговування житла;  

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-
комунального господарства;  

- технічне переоснащення галузі ЖКГ, скорочення питомих показників 
використання енергетичних і матеріальних ресурсів;  

- залучення громадськості до процесів формування житлової політики та 
реформування житлово-комунального господарства;  

- залучення інвестицій, співробітництво з міжнародними фінансовими 
установами та донорськими організаціями. 
Існуючі реалії відкидають спрощене розуміння рівнів і механізмів 

регулювання складного економічного механізму, динамічного за своєю 
природою. У контексті вирішення задач соціально-економічного розвитку 
країни все більшого значення набуває місцеве самоврядування. Найбільше 
питань з погляду підвищення ефективності господарювання на місцях викликає 
формування комунальної форми власності, крім іншого, ця необхідність 
зумовлена потребою запобігання надмірній концентрації управлінських 
ресурсів на державному рівні. Особливо гострим питанням залишається 
розподіл виробничих і невиробничих суб'єктів між власне державним і 
комунальним секторами економіки.  

 
ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ГАЛУЗІ ЖКГ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
І. І. КИЛИМНИК, канд. юрид. наук, доц., завідувач кафедри правового 

забезпечення господарської діяльності Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків 

 
Житлово-комунальне господарство України – одна з найбільших галузей 

економіки країни, яка має великий вплив на щоденне життя кожної людини та 
на ситуацію в країні загалом. За весь період незалежності України у галузі 
накопичуються невирішені проблеми, що дає підстави говорити про стан 
системної кризи, яка щодалі поглиблюється. Це загрожує безпеці 
життєдіяльності людей та національній безпеці країни. 

Сьогодні житлово-комунальне господарство переживає значні труднощі. 
Збільшується кількість старого та аварійного житлового фонду, матеріально-
технічна база житлово-комунального господарства вкрай зношена, обладнання 
застаріле та енергомістке. Фізичне та моральне старіння конструкцій і 
внутрішніх систем житлових будівель стало головною причиною зниження 
якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності та 
безпечності умов проживання. Накопичено багато проблем, що ставлять під 
загрозу можливість його сталого функціонування. Відсутність системних 
перетворень у цій сфері, недосконалість нормативно-правової бази та 
непослідовність у прийнятті рішень не дозволило досягти бажаного результату 
щодо створення фінансово-спроможних та ефективно працюючих у ринкових 
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умовах підприємств житлово-комунального господарства, які б надавали 
споживачам послуги необхідного рівня та якості.  

Встановлено, що внаслідок функціонування і розвитку окремих 
підгалузей (водо-, теплопостачання та водовідведення) житлово-комунальне 
господарство виступає як різновид природної монополії. У зв’язку з тим, що 
неправомірними діями монополістів є завищення цін і тарифів, нав’язування 
умов договору, не вигідних споживачу, зниження якості продукції та якості 
обслуговування, встановлення бар’єрів доступу інших підприємців на 
потенційно конкурентні суміжні ринки тощо, виникає необхідність 
регулювання природних монополій. Форми державного регулювання 
природних монополій передбачають контроль за рівнем і структурою цін, 
обсягом пропозиції. 

Основні проблеми житлово-комунального господарства: 
• недосконалість порядку формування тарифів, непрозорість формування 

цін/тарифів за послуги та поточної діяльності підприємств ЖКГ; 
• невідповідність розмірів платежів за користування житлом фактичним 

витратам на його утримання; 
• неефективна керованість, неконтрольованість, низька якість роботи 

підприємств житлово-комунальної галузі та послуг, що ними надаються; 
• недосконалість діючої системи фінансування робіт, пов'язаних з 

обслуговуванням і модернізацією житлового фонду; 
• утриманське відношення користувачів до житла, що призводить до 

його швидкого фізичного та морального зносу; 
• високий ступінь регіональної диференціації стану забезпеченості та 

якості надання житлово-комунальних послуг; 
• зношеність основних фондів галузі, застарілість технологій і як 

наслідок значні витрати (води, теплової енергії тощо) та низьку 
енергоефективність. 

• невідповідність наявних інфраструктурних потужностей зростаючим 
вимогам та потребам; 

• високий рівень монополізації сфери надання житлово-комунальних 
послуг та слабкий розвиток конкуренції у цьому секторі; 

• недосконалість нормативно-правового регулювання діяльності галузі, 
насамперед у сфері диверсифікації постачальників послуг; 

• неефективна система управління, злиття замовника і підрядника і 
водночас розрив між споживачем і замовником послуг; 

• незавершеність приватизації житлового фонду у частині асоціювання 
власників житла у багатоквартирних будинках в об'єднання співвласників 
(ОСББ). 

Враховуючи надмірне затягування законотворчого процесу у вирішенні 
основоположного питання діяльності ЖКГ, доцільно ввести процес 
законодавчого забезпечення діяльності комунальних підприємств здійснити 
невідкладне приведення у відповідність з Конституцією України норм базових 
законів, шляхом внесення певних змін і доповнень. Доцільно доробити і 
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прийняти закони про комунальну власність і про унітарні комунальні 
підприємства.  

Аналіз чинних законодавчих актів підтверджує можливість 
вдосконалення управління об'єктами ЖКГ, як напрямку житлово-комунальної 
реформи, створення більш сучасних механізмів державної підтримки 
перетворень у житлово-комунальній сфері.  

Основними проблемами в регулюванні відносин оплати послуг є 
недосконалість нормативна-методичної бази щодо формування економічно 
обґрунтованих тарифів, відсутність прозорості у процесі встановлення тарифів 
на житлово-комунальні послуги, наявність завищених норм споживання на 
окремі види послуг, а також існуючий диспаритет між затвердженими 
тарифами та доходами громадян. Ключовою проблемою реформування 
житлово-комунального господарства є законодавче забезпечення впровадження 
економічно виважених тарифів, з урахуванням повного відшкодування реально 
наданих послуг та досягнення рентабельності підприємств галузі.  

Подальший розвиток законодавчого поля України в сфері регулювання 
відносин оплати послуг має базуватися на значному розширенні напрямків 
наукових досліджень.  

Реформа ЖКГ має бути законодавчо, організаційно та економічно 
забезпечена на чотирьох рівнях: на рівні державних органів виконавчої влади; 
місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування; житлово-
комунальних підприємств різних форм власності; споживачів послуг. 

 
ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ 

ТРАНСПОРТІ 
 

А. М. МОВЧАН, аспірант кафедри електричного транспорту 
Харківського національного університету міського господарства                       
імені О. М. Бекетова, м. Харків 

 
Електротранспорт є одним з найбільших споживачів енергії. На нього 

припадає близько 20% від загальносвітових витрат енергоресурсів. У зв’язку з 
щорічним збільшенням енергоспоживання та зростанням цін на енергоносії 
питання зниження втрат енергії стає все більш актуальним.  

 Зважаючи на умови в яких сьогодні знаходиться економіка нашої країни 
більш перспективними заходами зниження витрат енергії є модернізація 
існуючого рухомого складу шляхом запровадження сучасних пристроїв та 
технологій.  

Розробка нових ефективних типів перетворювачів та накопичувачів 
енергії, що володіють якісно новими властивостями є невід’ємною складовою 
на шляху до підвищення транспортної енергоефективності. Це дозволить 
ефективно використовувати їх на міському електричному транспорті. При 
цьому зменшаться втрати електроенергії, підвищиться  ефективність, 


