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Процеси щодо удосконалення функціонування ВКГ відбуваються постійно 

і, насамперед, стосуються удосконалення системи тарифоутворення, яка 
поступово оновлюється та покращується за рахунок нововведень, 
запроваджених НКРЕКП у 2017р. [1].  

З метою децентралізації повноважень органам місцевого самоврядування 
передані права по встановленню тарифів, якщо: чисельність населення менше 
100 тис.чол.; річні обсяги централізованого водопостачання  менше 300 тис. м3, 
централізованого водовідведення – 200 тис. м3. Таким чином, з 
підпорядкування НКРЕКП вийшли 96 діючих ліцензіатів, що складає 67% від їх 
загальної кількості.  

Нововведення стосуються і фінансових елементів функціонування 
підприємств ВКГ:  

– компенсація витрат 2016р. за електроенергію, по податках і зборах, 
загальна величина якої становитиме 21,9 млн. грн.;  

– індексація витрат 2017 із врахуванням прогнозного індексу зростання 
цін виробників промислової продукції 1,085 на паливно-енергетичні ресурси, 
реагенти, послуги з підкачки води;  

– коригування тарифів у 2017р. при їх зміні більше, ніж на 5%, 
зумовлених змінами ставок податків і зборів, розміру мінімальної заробітної 
плати, витрат на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних 
стічних вод іншими підприємствами, цін на паливно-енергетичні ресурси. 

З метою забезпечення прозорості встановлення тарифів у 2017р. 
змінюється процедура їх затвердження, яка передбачає такі нововведеня: 

1) Встановлено терміни подання документів до НКРЕКП: заяви на 
встановлення тарифу з розрахунками – до 10 серпня поточного року, 
інвестиційної  програми – до 01 листопада поточного року. 

2) Якщо підприємства ВКГ не подали своєчасно заяву та розрахунки на 
свтсановлення тарифів, то в подальшому при зверненні до НКРЕКП їм буде 
відмовлено в індексації цін та здійснення компенсації за попередній період.  

3) Якщо ліцензіати не подали своєчасно інвестиційну програму, то при 
зверненні до НКРЕКП надалі їх плановані витрати на ремонт зменшаться  на 
суму амортизації. Таких ліцензіатів у 2017р. було 3 з 27: КП «Стрийводоканал», 
КСП «Лисичанськводоканал», Колективне підприємство «Васильківська 
шкіряна фабрика». 
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Враховуючи незадовільний рівень виконання запланованих інвестиційних 
програм у 2016р.: у водопостачанні – 48,5%, у водовідведенні – 25,2%; 
НКРЕКП планує скоротити витрати ВКГ при розрахунку тарифів на 2017р. для 
4 підприємств, які не виконали заходи інвестиційних програм протягом 2014-
2015рр.: МКП «Хмельницькводоканал», КП «Лозоваводоканал», МКП 
«Львівводоканал», КП «Івано-Франківскводоекотехпром».  

Отже, запровадження вказаних нововведень дозволить удосконалити 
діяльність підприємств ВКГ та забезпечити економічну ефективність їх 
функціонування.  
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Ринок житлово-комунальних послуг є складовою частиною відкритої 
економіки. Основною серед особливостей суб’єктів ринку житлово-
комунальних послуг є високий рівень комплексності, який характеризується 
різноманіттям науково-технічного і технологічного характеру діяльності 
підприємств-виробників послуг, та взаємозв’язком з єдиною системою 
територіального господарства. Ще однією важливою особливістю є націленість 
на задоволення першочергових потреб населення, тому домінуючим у розвитку 
та функціонуванні ринку житлово-комунальних послуг є соціальний фактор. 

На рис.1  представлено пропоновану організаційну структуру державного 
регулювання ринку житлово-комунальних послуг України. Органами 
державного регулювання на ринку житлово-комунальних послуг є Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних 
послуг (далі - НКРЕКП), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства та Антимонопольний комітет України. 
Відповідно зауважимо, що житлово-комунальні послуги НКРЕКП не 
регулюються, а знаходяться у сфері відповідальності місцевих органів влади, 
що створює правовий конфлікт між виконавцями послуг та їх замовниками. 

 


