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Идея общего мульти-модального офиса родился в Харькове в 2009 году и 
Городской совет одобрил её, но до 2017 года не было предпринято никаких 
действий. Для реализации этой идеи все виды транспорта должны двигаться 
под единым руководством. Это касается также автобусов и маршрутных такси. 
Конечно, это займет много времени и усилий. Стоимость этой операции 
относительно мала по сравнению с затратами на обновление транспортных 
средств. 

Движения по расписанию не увеличат доход организации, но принесут 
удовлетворение клиентам, тем более, что это самый мало затратный для 
внедрения элемент.  
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Проблемними питаннями у сфері водопровідного господарства  

м. Харкова і інших міст України, що накопичувалися протягом останніх років є: 
- незадовільний технічний стан мереж та споруд, зношеність основних 

фондів; 
- використання застарілого енергоємного обладнання та технологій; 
- значна кількість новозбудованих і безгосподарних об’єктів 

водопостачання, які не передані на баланс обслуговуючої організації. 
 Забезпечення технологічної безпеки підприємств водопостачання та 

водовідведення стає одним із ключових напрямків реформування ЖКГ України. 
Реалізація пріоритетних цілей і механізмів гарантування безпеки не можлива 
без системного і безперервного контролю за виконанням оперативних, 
стратегічних завдань суб'єктів господарювання щодо підвищення рівня техніко-
технологічної оснащеності галузі. Здійснення цих задач покладено на систему 
моніторингу і контролю за збереженням оптимального рівня технологічної 
безпеки підприємств водопостачання та водовідведення. 

Засади проведення моніторингу технологічної безпеки законодавчо не 
закріплені, а в статті 11 Закону України «Про основи національної безпеки» 
лише вказані виконавці, відповідальні за моніторинг національної безпеки 
загалом, без конкретизації цілей і функцій самого контролю. Тому, дієвим 
механізмом контролю за дотриманням державної політики в сфері забезпечення 
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технологічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення має 
стати організаційна система її моніторингу. 

Формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки 
на підприємствах водопостачання та водовідведення містить такі сфери: 

- управлінський – наявність спеціального підрозділу, який передбачає 
організаційно-методичне забезпечення безпеки, створення постійно діючої 
аналітичної групи для аналізу інформації щодо реалізації заходів зміцнення 
безпеки та підготовки проектів і стратегій розвитку технологічного потенціалу; 

- нормативно-організаційний – встановлення прав, обов'язків і 
відповідальності за реалізацію даного механізму, закріплених в посадових 
інструкціях; 

- методично-організаційний – розробка і затвердження методичних 
основ механізму технологічної безпеки підприємств водопостачання та 
водовідведення органом управління, які регламентують зміст, строки, 
процедури і загальну організацію планових робіт. 

Оскільки формування організаційно-економічного механізму 
технологічної безпеки житлово-комунальної галузі потребує інституційного 
забезпечення, то варто створити організаційну структуру, що відповідатиме за 
його створення і реалізацію. 
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В соціальних проблемах сьогодення, в частині впливу на життєвий рівень 
населення, в механізмах створення соціальної напруги галузь ЖКГ є достатньо 
вагомим учасником, а тому в нестабільній економічній ситуації процеси. Свій 
вклад підтримки ЖКГ держава може внести і в стратегічні розробки державної  
промислової політики, включаючи в такі розробки і технічні потреби оновлення 
основних фондів підприємств галузі. Зараз промислова продукція України 
відшукує нові зарубіжні  ринки збуту. 

По своїй економічній сутності, що також закріплено в статистичній 
звітності, підприємства інженерної інфраструктури ЖКГ міст України, зокрема 
водопровідно-каналізаційного забезпечення, є суб’єктами промислового рівня 
організації і відповідно з цим, їх перспективи розвитку пов’язані  з загальною 
концепцією промислової  політики. Дослідження показують, що в системі ЖКГ 
України сконцентровані одночасно і цілісно три ключові характеристики 
промислового сьогодення, а саме: 


