
16 
 

Низький рівень конкурентоспроможності призвів до падіння виробництва 
окремих видів продукції у порівнянні з 1991 роком, які тепер необхідно 
імпортувати, провокуючи тим самим ситуацію з негативним сальдо 
торговельного балансу, що впливає на валютний курс національної валюти та 
стан економіки в цілому. 
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Питання надання споживачам житлово-комунальних послуг високої якості 
залишається актуальним. Результати реформування в сфері житлово-
комунального господарства, що здійснювалося протягом останніх років, 
відчули 4,8% респондентів [1]. Якість послуг холодного водопостачання 
задовольняє 59,3 % респондентів, централізованого водовідведення – 52,1 %, 
централізованого теплопостачання – 36,1 %, гарячого водопостачання – 22,6 %, 
вивезення, переробки або захоронення твердих побутових відходів – 48,0 %, 
утримання будинків та прибудинкової території – 32,9 % [1].  

Процес перебудови цієї галузі стримує неефективне управління житлово-
комунальним господарством, недосконала система його фінансування, 
надмірна монополізація тощо. 

Децентралізація в житлово-комунальній галузі передбачає створення 
конкурентного середовища, впровадження енергоефективних заходів та 
забезпечення стабільного функціонування підприємств-надавачів послуг. 

Реалізація цієї мети, в першу чергу,  потребує врегулювання 
взаємовідносин з державою, органами місцевого самоврядування та 
населенням, сутність яких полягає у забезпеченні взаємних розрахунків в 
умовах зростання цін на енергоносії. 
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Перспектива успішної децентралізації в житлово-комунальній сфері 
залежить від виконання державою своїх зобов’язань перед підприємствами 
галузі. 

Насамперед це стосується вирішення проблеми щодо відшкодування 
різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими 
витратами на виробництво житлово-комунальних послуг. Центральними 
органами державної влади не забезпечується погашення заборгованості з 
державного бюджету з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню.  

Заборгованість з різниці в тарифах (за надані послуги з централізованого 
опалення, водопостачання та водовідведення населенню) підприємствам 
житлово-комунальної сфери міста Харкова станом на 01.01.2017 складає     
більш ніж 2,0 млрд гривень. 

Покращенню фінансового стану підприємств-надавачів житлово-
комунальних послуг сприятиме розробка нормативно-правових актів, що 
гарантують повну та своєчасну компенсацію видатків за реалізацію державних 
програм соціального захисту населення. Так, внаслідок неврегульованості 
цього питання від’ємний фінансовий результат діяльності підприємств міського 
пасажирського електротранспорту за 2016 рік склав 153,4 млн гривень. 

Потребує удосконалення механізм розрахунків за наданні пільги та 
субсидії. Алгоритм клірингових розрахунків не враховує всіх постачальників 
житлово-комунальних послуг. Така ситуація призводить до постійного 
існування кредиторської заборгованості підприємств, які не є учасниками 
клірингових розрахунків, перед бюджетами всіх рівнів. Поряд з цим, 
проведення розрахунків у безготівковій формі унеможливлює збільшення 
оборотних коштів. 

Вирішення зазначених проблем надасть можливість, в контексті 
проведення секторальної децентралізації, підвищити рівень фінансової 
спроможності підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг та 
ефективність їх функціонування в частині надання якісних послуг.  
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