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ксної оцінки рівня економічної безпеки, що дозволить оптимізувати 
підходи до збереження належного стану захищеності підприємства. 
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Проблема заборгованостi за житлово-комунальнi послуги у всiх 
країнах завжди актуальна. На сьогоднiшнiй день тарифи на послуги 
тепло- та водопостачання не покривають їхньої собiвартостi. 
Порiвняно з українцями у Європi населення платить за комунальнi 
послуги набагато бiльше.  Тарифи на комунальнi послуги залежать вiд 
цiн на енергоносiї, стану комунальних служб. Також, було б доречно 
врахувати i середнi доходи на душу населення, адже для жителiв однiєї 
держави така вартiсть може здатися цiлком доступною, а iншi – не 
зможуть платити такi грошi. В Європi тарифи на ЖКГ контролюються 
як самим ринком, так i державою. Але європейська iнфраструктура 
ЖКГ знаходиться в загальному користуваннi обслуговуючих ком-
панiй. Очевидно, що українцi платять за комуналку суттєво менше 
сусiдiв. Але рiзниця в доходах громадян ще бiльш суттєва, нiж в тари-
фах. 

Державна служба статистики повiдомляє, що борги населення 
України з оплати комунальних послуг в березнi 2016 року скоротилися 
в порiвняннi з лютим 2016 року у 41,3% або до 4 млрд 329 млн. грн. 
Заборгованiсть з виплати за житлово-комунальнi послуги, включаючи 
електроенергiю, на кiнець вересня становлять понад 15 млрд грн.  

Основну увагу на пiдприємствах водопостачання i во-
довiдведення  придiляють системi управлiння розрахунками iз спожи-
вачами та постачальниками. Адже, помилки в розрахунках з населен-
ням та органiзацiями за комунальнi послуги сприймаються дуже 
болiсно. Для даних пiдприємств характерний великий наплив 
iнформацiї та документацiї, яку потрiбно достовiрно обробити в обме-
женi термiни. Бiльш того, нормативна i довiдкова база з часом 
змiнюється та постiйно керується, тому що мiняються склад i групи 
населення, пiльги, законодавство, цiни та тарифи на послуги. 

Одним iз дiєвих iнструментiв рiшення задач автоматизацiї проце-
су облiку та аналiзу реалiзацiї послуг водопостачання й во-
довiдведення, а також розрахункiв з контрагентами є бiлiнгова система 
пiдприємства ЖКГ. 
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Бiлiнгова система – комплекс програмного забезпечення, який 
призначений для автоматизацiї розрахункiв iз споживачами або нада-
них послуг клiєнтам, для обчислення вартостi послуг, виходячи з пев-
них даних про тарифи, цiни. 

Створення бiлiнгової системи на комунальному пiдприємствi ви-
магає реалiзацiї таких дiй: ведення нормативно-довiдкової iнформацiї 
(норми споживання, типи, види та статус водомiру, його 
мiсцезнаходження, пiльги, родиннi зв’язки, вид послуг, тарифи, адреси 
облiкових об’єктiв); ведення особових рахункiв споживачiв послуг 
(фiзичних i юридичних осiб); введення усiєї iнформацiї щодо спожи-
вачiв; введення iнформацiї про обсяги водопостачання i во-
довiдведення; формування нарахувань, платiжних документiв; облiк 
оплати; розрахунок податкових зобов’язань; видача та формування 
податкових накладних, ведення сальдо споживачiв; формування опе-
ративних та аналiтичних звiтiв та iншi. 

Особливостями цiєї програми також є: система працює в мережi 
на необмеженiй кiлькостi робочих мiсць, автоматично оновлюється, 
працює на безкоштовнiй операцiйнiй системi, розробником забезпечу-
ється безкоштовне навчання користувачiв, iнформацiя вводиться один 
раз, зберiгається в однiй базi i доступна всiм уповноваженим структу-
рним пiдроздiлам, оптимiзована пiд обробку великих обсягiв 
iнформацiї, кiлькiсть особових рахункiв не обмежена.  

Тобто, бiлiнгова система призначена для автоматизацiї облiку ро-
зрахункiв з абонентами (населенням i юридичними особами) за послу-
ги з водопостачання та водовiдведення, забезпечує паралельне ведення 
бухгалтерського i податкового облiку, дозволяє стежити за фiнансовим 
станом органiзацiї 24/7. Бiлiнгова система є технологiчною основою 
для управлiння прибутковiстю послуг та розвитку клiєнто-
орiєнтованого пiдходу, якому зараз придiляється особлива увага.  

Таким чином, бiлiнгова система є найрацiональнiшим вирiшен-
ням проблем органiзацiї облiку розрахункiв iз споживачами та за до-
помогою якої можна прийняти рiшення задач автоматизацiї процесу 
облiку, що в кiнцевому покращить фiнансовий стан та допоможе 
пiдвищити дiлову репутацiю пiдприємств водопостачання i во-
довiдведення. 

 
 
 
 


