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Таблиця 2.1  

Питома вага обладнаних квартир у житлових будинках та нежитлових 

будівлях інженерними комунікаціями станом на 1 січня 2017 р. 

Регіони України  

(міські поселення, %) 
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Україна 77,2 63,0 76,2 78,8 85,6 30,6 18,1 26,9 94,1 84,2 

Вінницька 72,1 46,4 71,3 73,0 87,5 18,2 9,8 15,8 88,8 82,2 

Волинська 78,0 58,1 77,0 76,5 81,8 35,0 26,5 32,2 100 75,4 

Дніпропетровська 76,4 55,8 75,1 78,7 90,0 36,0 11,6 25,2 89,9 88,1 

Донецька 74,7 54,7 74,3 71,4 66,5 37,0 5,6 26,0 81,0 49,5 

Житомирська 62,8 49,6 62,3 60,9 85,6 12,5 8,8 12,4 99,8 83,4 

Закарпатська 79,0 50,5 79,0 76,1 86,4 70,2 63,9 70,1 99,6 83,2 

Запорізька 77,7 72,1 76,5 75,9 87,8 29,8 21,0 27,2 96,1 89,5 

Івано-Франківська 73,7 62,7 73,7 72,5 93,3 27,7 19,4 27,4 98,3 83,8 

Київська 82,1 64,2 80,8 90,7 89,4 42,2 30,2 40,4 98,1 96,9 

Кіровоградська 66,8 48,2 66,6 67,9 97,1 13,3 6,0 11,7 94,1 80,8 

Луганська 68,9 45,8 68,6 66,6 71,1 29,2 10,3 27,0 76,8 76,7 

Львівська 89,1 76,6 89,0 88,1 92,7 35,8 27,0 34,6 96,6 83,0 

Миколаївська 71,5 66,2 71,3 75,2 89,2 34,7 20,1 25,9 95,3 88,9 

Одеська 80,9 58,8 78,0 73,8 85,6 47,2 14,5 31,2 76,4 86,3 

Полтавська 65,7 59,9 65,3 69,7 89,7 27,6 12,9 24,5 92,6 88,5 

Рівненська 74,5 51,2 74,4 75,9 69,4 29,1 19,1 27,0 98,0 73,5 

Сумська 66,0 49,2 64,5 79,3 95,1 20,0 9,4 16,9 95,8 75,9 

Тернопільська 82,5 70,9 81,8 86,8 97,2 31,9 18,8 25,3 97,9 91,3 

Харківська 79,4 72,0 79,0 92,1 90,1 27,9 11,6 25,3 93,2 85,0 

Херсонська 80,9 54,4 73,5 68,5 90,7 45,9 14,7 33,8 87,9 94,5 

Хмельницька 72,8 58,6 70,9 74,1 93,8 13,8 10,0 13,1 99,2 89,4 

Черкаська 61,8 49,5 61,7 66,7 97,4 27,0 15,1 25,5 95,9 84,1 

Чернівецька 59,7 47,8 59,6 62,7 95,5 32,0 29,6 31,8 96,2 87,8 

Чернігівська 60,5 52,0 57,7 64,6 91,8 18,0 9,5 15,4 100 73,6 

м.Київ 98,8 97,4 98,7 99,1 70,7      

 

 Але й стан існуючих комунікацій визиває глибоке занепокоєння. 

Відсутність системного підходу до заміни старих інженерних комунікацій 

призвело до того, що практично в усіх регіонах України понад 25 % 

водопостачальних мереж перебувають у ветхому та аварійному стані 
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(рис. 2.4, а) та у майже половини регіонів аналогічне становище із тепловими 

та паровими мережами (рис. 2.4,б). 

 Аналіз наявності і стану основних засобів за видами економічної 

діяльності за 2010 -2016 р.р. свідчить про те, що середня ступень зносу  

основних засобів підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря становить 67 %, а підприємств з 

водопостачання,водовідведення, поводження з відходами – 60 %. 

Автор дослідив деякі техніко-економічні показники роботи 

газопостачальних підприємств, опалювальних котелень і теплових мереж, 

водопроводів та окремих водопровідних мереж. Так, упродовж 

2014 -2017 р.р. газопостачальні підприємства в середньому за рік відпустили 

41,6 млрд. м
3
 природного газу, в тому числі 16,7 млрд. м

3
 – населенню, 9,2 

млрд. м
3
 – на комунально-побутові потреби; витрат газу не спостерігалося. 

За той же період середньорічні показники роботи опалювальних 

котелень і теплових мереж наступні: відпущено 87,5 млн. Гкал теплової 

енергії, зокрема населенню – 50,3 млн. Гкал, на комунально-побутові 

потреби – 20,1 млн. Гкал, втрати теплової енергії – 12,6 млн. Гкал, що 

ставить 14,4 % від усієї виробленої енергії. Критична ситуація 

спостерігається в роботі водопроводів та окремих водопровідних мереж: 

відпущено 2,6 млрд. м
3
 води, зокрема населенню – 1,4 млрд. м

3
, на 

господарсько-побутові потреби – 0,3 млрд. м
3
, при цьому витрати становили 

1,1 млрд. м
3
, що становить майже 41,7 % від всього відпущеного об‘єму води. 

Як наслідок, необхідність регулярного поточного ремонту, втрата 

продукту, що має потрапляти до користувача аварійними мережами, вимагає 

від постачальника підвищувати тарифи, в які крім собівартості товарів та 

послуг має бути нарахована вартість втраченого продукту, який не дійшов до 

користувача. 

Але отриманих коштів не вистачає на розвиток галузі. Підвищення 

тарифів для населення та підприємств призвело до кризи неплатежів 

(Додаток А, табл. А.1).  
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(а) 

 

(б) 

Рис. 2.4. Протяжність ветхих та аварійних інженерних мереж 

 

Так, станом на січень 2017 року борги населення за комунальні платежі 

становили за: електропостачання – 4,0 млрд. грн., водопостачання та 
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водовідведення – 1,5 млрд. грн., утримання домів та прибудинкових 

територій – 2,4 млрд. грн., опалення та гаряче водопостачання – 9,4 млрд. 

грн., газопостачання – 6,4 млрд. грн., утилізація побутових відходів – 

0,4 млрд. грн. (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2  

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на 1 січня 

2017 р. (тис. грн.) 
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Україна 6439802 9390038 1526232 2431999 386919 20174990 

Вінницька -240113 76008 10360 19659 3929 -130157 

Волинська 121553 17514 2871 18840 4023 164801 

Дніпропетровська 1072410 1588724 404675 528137 123042 3716988 

Донецька 558919 836270 134397 273975 42160 1845721 

Житомирська -98765 128606 6541 38113 5444 79939 

Закарпатська 566218 20362 49853 39757 13187 689377 

Запорізька 430301 607536 113352 124574 22622 1298385 

Івано-Франківська -316400 78331 -681 29165 12472 -197113 

Київська 995199 296003 44784 105291 5097 1446374 

Кіровоградська -108785 95323 -13280 26654 1667 1579 

Луганська 207589 278117 49019 66096 10411 611232 

Львівська 541055 168572 16815 70522 5183 802147 

Миколаївська 78532 169670 29760 54565 6871 339398 

Одеська 948600 580187 86470 138309 26733 1780299 

Полтавська 448978 306304 31035 37781 10712 834810 

Рівненська -133222 38212 2394 28149 6083 -58384 

Сумська -47790 96376 2949 47359 7544 106438 

Тернопільська -95072 58777 -5691 20620 3014 -18352 

Харківська 1197947 1304433 183693 190117 59517 2935707 

Херсонська 31711 170893 27584 49954 1935 282077 

Хмельницька -54674 40069 883 28552 3902 18732 

Черкаська -135666 185550 3414 39027 6490 98815 

Чернівецька 35678 60924 -2225 16394 2360 113131 

Чернігівська -4563 50409 -1425 19501 1600 65522 

м.Київ 440162 2136868 348685 420888 921 3347524 

 

За регіонами найскладніша ситуація спостерігається в 

Дніпропетровській (сукупна заборгованість споживачами становить 3,7 млрд. 
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грн.), у м. Київ (3,3 млрд. грн.) та Харківській області (2,9 млрд. грн.). Лише в 

4 регіонах заборгованість відсутня: у Вінницькій (-197 млн. грн.), Івано-

Франківській (-130 млн. грн.), Рівненській (-58 млн. грн.) та Тернопільській 

(-18 млн. грн.) областях. 

Найгірший рівень платежів спостерігається з оплати центрального 

опалення та гарячого водопостачання. В той же час майже в половині 

регіонів відсутня заборгованість за послуги газопостачання. Більшість 

користувачів побутового газу в сільській місцевості та в міських поселеннях, 

обладнаних системами індивідуального опалення мають високу культуру 

платежів. Задекларований, але не набувший дії механізм реалізації комплексу 

штрафних санкцій до боржників призводить до зростання сукупного боргу 

перед комунальними підприємствами, а можливість відключення від системи 

газопостачання, дисциплінує користувачів.  

 Визиває занепокоєння той факт, що в регіонах, де найвищі доходи 

населення, а саме у м. Київ (сукупний дохід – 423354 млн. грн., або 

112704 грн./особу), Дніпропетровській області (237631 млн. грн., або 

54215 грн./особу відповідно) та Харківській області (168964 млн. грн., або 

46790 грн./особу відповідно) ми спостерігаємо найнижчий рівень оплати 

комунальних послуг. Отже процес реформування структури ЖКХ, 

механізмів взаємодії між постачальниками та користувачами комунальних 

послуг потребує врахування не лише політико-економічних, а й соціально-

психологічних чинників (Додаток А, табл. А.2). 

В той же час перекладання проблеми фінансування галузі на плечі 

споживачів не вирішить проблеми інвестування і реформ, а може привести 

до соціальної кризи населення. На рис. 2.5 проілюстрована частка оплати 

комунальних послуг домогосподарств України у структурі сукупних витрат. 

Динаміка зміни цього показника упродовж останніх 6 років свідчить про те, 

що частка комунальних послуг «витісняє» не лише «інші» витрати, а й 

найважливіші витрати кожного домогосподарства – витрати на продукти 

харчування. 



72 

 

Рис. 2.5. Структура сукупних витрат домогосподарств 

 

 Законодавчо надана можливість формування тарифної політики на 

послуги ЖКХ органами місцевого самоврядування призвело до того, що 

тарифи для населення, незважаючи на їх високий рівень, однаково нижче 

собівартості послуг, а суттєве фінансове навантаження отримали комерційні 

структури, тарифи для яких перебільшують собівартість залежно від регіону 

в 2 – 4 рази. З одного боку це призводить до відповідного зростання цін на їх 

товари та послуги, з другого боку - позбавляє сприятливих умов для розвитку 

малого та середнього бізнесу. 

 Згідно з класифікацією індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), 

прийнятою у 2007 р. для застосування в обстеженні умов життя 

домогосподарств, розрахунку індексу споживчих цін, розрахунку кінцевих 

споживчих витрат інституційного сектору домашніх господарств згідно з 

методологією системи національних рахунків, фінансове навантаження за 

кожним видом комунальних послуг населенню суттєво відрізняється по 

регіонам України (рис. 2.6). Так, у м. Київ та Східному регіоні найбільший 

ваговий коефіцієнт мають централізоване опалення та гаряче 

водопостачання, адже, наприклад, у м. Київ та в Харківській областях 

коефіцієнт обладнання житлових будинків системами централізованого  
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Рис.2.6. Вагова структура індивідуального споживання за цілями (ІСЦ) 

по регіонах України станом на 2016 р. 

 

опалення складає 91 % і 92 % відповідно. У Центральному, Подільському, 

Поліському та Закарпатському регіонах найбільший ваговий коефіцієнт 

мають послуги газопостачання, адже, наприклад, в Київській (без м. Київ), 

Полтавській, Закарпатській областях коефіцієнт обладнання системами 

індивідуального опалення найвищий і становить 80,3 %, 65,9 % і 65,4 % 

відповідно. 

 Динаміка зміни індексу споживчих цін товари та послуги упродовж 

2001 – 2017 р.р. (рис. 2.7) свідчить про те, що цей показник необхідно 

розглядати не лише залежно від технічних та економічних аспектів 

діяльності житлового-комунального господарства, а в сукупності із 

економічною, політичною та соціальною ситуацією в країні. «Різкі скачки» 

цього показника припадають на кризисні роки в економіці України. 
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Рис. 2.7. Динаміка зміни індексу споживчих цін на товари та послуги 

житла, води, електроенергії, газу і іншого палива за 2001 – 2017 р.р. 

 

 Попит на продукцію комунальних підприємств залишається стабільно 

високим. Зростання ціни обумовлює й зростання обсягу реалізованої 

продукції (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3  

Обсяг реалізованої продукції в 2010-2016 р.р. (млн.грн.) 

Показник Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 

повітря 

217430,1 289016,2 333248,2 333400,6 351803,2 424705,2 580354,1 

Водопостачан

ня; каналізація, 

поводження з 

відходами 

18259,2 20006,7 19588,8 19698,2 18599,8 21086,0 24796,6 

 

Але динамічний аналіз цих показників – відношення обсягу 

реалізованої продукції до відповідних показників попереднього року – 

свідчить про невисокі темпи зростання, які, в свою чергу не перебільшують 

темпи зростання цін на товари та послуги (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Динаміка зміни обсягів реалізованої продукції підприємств 

ЖКХ України за 2011 – 2016 р.р. 

 

 Так, наприклад, обсяг реалізованої продукції підприємств по 

постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в 2014 р. в 

порівнянні з 2013 р. збільшився на 10 %, а відповідний показник для 

підприємств водопостачання, каналізації, поводження з відходами зменшився 

на 10 %. А тарифи в 2014 р. на постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря  зросли на 28,5 %, зокрема, на теплоенергію – 

на 42,1 %, електроенергію – на 27,3 %. 

 Такий підхід до розв‘язання проблеми однієї з важливіших галузей 

національного господарства як підвищення тарифів, очікувано, не дає 

бажаного результату. Аналіз чистого прибутку підприємств житлового-

комунального господарства України за 2014 – 2017 р.р. свідчить про те, що 

упродовж цього періоду середня кількість підприємств постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, що отримали 

прибуток, становить 49,7 %, отримали збиток 50,3 %; аналогічні показники 

роботи підприємств водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 

55,4 % і 44,6 % відповідно. Але загальний фінансовий результат (сальдо) 

підприємств галузі дає, на жаль, стабільно від‘ємний результат (рис. 2.9 а, б). 



76 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 2.9. Фінансовий результат роботи підприємств постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (а) та підприємств 

водопостачання, каналізації, поводження з відходами (б), млн. грн. 

 

 Одним з важливіших показників економічної діяльності є рівень 

рентабельності (збитковості) від операційної діяльності промислових 

підприємств. Його аналіз упродовж останніх 5 років (рис. 2.10) свідчить про 

стабільну збитковість підприємств водопостачання, каналізації, поводження з 

відходами, без оптимістичного прогнозування. На підприємствах постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в останні роки 
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намітилися позитивні зміни. Після кризисних 2014 – 2015 р.р. намітилася 

тенденція до нарощення прибутковості. 

 

 

Рис. 2.10. Рівень рентабельності (збитковості) підприємств постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та підприємств 

водопостачання, каналізації, поводження з відходами у 2013 -2017 р.р.,  % 

 

Отже ЖКГ не має достатніх власних технічних та фінансових 

потужностей для кардинальної зміни якісних показників діяльності. А рівень 

існуючих капітальних інвестицій є вкрай незадовільним (табл. 2.4). 

Автор здійснив регресійний аналіз впливу капітальних інвестицій в 

промислові підприємства комунального господарства на фінансові 

результати їх діяльності за допомогою платформи MSExcel (рис. 2.11). 
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Таблиця 2.4  

Капітальні інвестиції за видами  промислової діяльності (млн. грн.) 

Показник Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Постачання 

електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого 

повітря 

29309,5 22895 21347,2 30733,5 31020,5 

Водопостачання; 

каналізація, поводження з 

відходами 

1921,9 862 1623,4 2251,2 2843,5 

  

   

Регресійна статистика  

Множинний R 0,978575  

R-квадрат 0,957609  

Нормований R-квадрат -2  

Стандартна похибка 1284,995  

Спостереження 1  

   

 

Рис. 2.11. Регресійний аналіз впливу капітальних інвестицій на 

фінансовий результат (сальдо) підприємств постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 

 

Виявилося, що вплив капітальних інвестицій на фінансовий результат 

дуже високий. Значення R-квадрату дорівнює 0,96, що свідчить про майже 

абсолютну залежність одного показника від іншого. 

 

 

2.2. Аналіз чинників впливу на розвиток житлово-комунального 

господарства регіонів 

 

 На результати фінансово-економічної діяльності житлово-

комунального господарства регіонів України, як і на будь-яку іншу галузь 

промисловості мають певний вплив множини чинників. Метою нашого 
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дослідження є з‘ясування ступеню впливу кожного з них з метою побудови 

ефективної моделі беззбиткового функціонування ЖКХ.  

 За даними Державного управління статистики України сформовано 

множина чинників, що стримують виробництво, за якими проводиться 

щорічне опитування підприємств постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря та підприємств водопостачання, каналізації, 

поводження з відходами: 

. 

 Так, наприклад, станом на ІІ квартал 2018 р. робітники підприємств 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та 

підприємств водопостачання, каналізації, поводження з відходами дали 

наступну оцінку стримуючим чинникам (рис. 2.12). Підприємства обох 

галузей промисловості житлового-комунального комплексу в якості 

найвпливовішого чинника називають фінансові обмеження (34 % і 38 % 

відповідно); на другому місті – сукупність інших чинників (20 % і 18 % 

відповідно); на третьому – недостатній попит (16 % і 12 % відповідно); далі – 

нестача сировини, матеріалів, устаткування (7 % і 8 % відповідно); 

найменший негативний вплив – від нестачі робочої сили (2 % і 6 % 

відповідно).  

Здивування визиває той факт, що для розвитку підприємств 

стримуючих чинників не існує і це вважає майже п‘ята частина працівників 

обох галузей. 

Проведений в пп. 2.1 аналіз дозволяє автору стверджувати, що за умови 

відсутності стримуючих чинників ЖКГ набувало би сталого розвитку. Тому, 

в дослідженні останній елемент має бути виключеним.  
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(а) 

 

(б) 

Рис. 2.12. Оцінка чинників, що стримують виробництво постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (а) та підприємств 

водопостачання, водовідведення, поводження з відходами (б) станом на ІІ 

квартал 2018 р. 
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Остаточно множина стримуючих чинників набуває вигляду: 

. 

Дослідження елементів множини  упродовж останніх років (рис. 2.13) 

дозволяє стверджувати, що принципових коливань у значенні показників не 

відбувалося, що свідчить про стале становище комунального господарства. 

Це значно поліпшує прогнозування економічних результатів діяльності та 

побудову економіко-математичної моделі забезпечення умов беззбитковості 

функціонування ЖКГ регіонів [96]. 

 Для з‘ясування тенденції у змінах впливу кожного з чинників на 

перспективу розвитку галузей, були визначені лінійні тренди підприємств 

виробництва постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря та підприємств водопостачання, каналізації, поводження з відходами. 

За класичними визначеннями додатні значення коефіцієнтів лінії тренда 

свідчать про зростання показників, а від‘ємні – про падіння; чим більше 

абсолютне значення визначеного коефіцієнту, тим «стрімкішим» є зростання 

або спадання. 

В результаті статистичної обробки величин чинників впливу 

підприємств виробництва постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря обчислені коефіцієнти лінійного тренду для 

кожного з них: 

- недостатній попит ; 

- нестача робочої сили ; 

- нестача сировина, матеріалів, устаткування ; 

- фінансові обмеження ; 

- інші чинники . 
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(а) 

 

(б) 

Рис. 2.13. Динаміка зміни чинників, що стримують виробництво 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (а) та 

підприємств водопостачання, каналізації, поводження з відходами (б) 

 

 Вочевидь, отримані показники дають змогу зробити висновок: 

найбільшу залежність підприємства ЖКГ упродовж часу спостереження 
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мають від фінансових обмежень, які надалі лише збільшуються. Нестача 

робочої сили майже не впливає на діяльність підприємств. На нестачу 

попиту, сировини, матеріалів та устаткування підприємства теж «не 

скаржаться». З часом вплив цих чинників дедалі стає все меншим. 

Аналогічна статистична обробка даних була проведена і для  

підприємств водопостачання, каналізації, поводження з відходами, 

обраховані коефіцієнти лінійного тренду для кожного з чинників впливу 

мають значення: 

- недостатній попит ; 

- нестача робочої сили ; 

- нестача сировина, матеріалів, устаткування ; 

- фінансові обмеження ; 

- інші чинники . 

Тут ситуація відрізняється від підприємств енергопостачання. За 

ваговими коефіцієнтами чинників впливу та їх ранжируванням ситуація в 

обох галузях ідентична. А тенденція зміни їх впливу з часом відмінна. Так, 

незважаючи на найбільший вплив фінансових обмежень, з часом «претензії» 

до них поступово зменшуються. Нестача робочої сили набуває з часом більш 

значного впливу. Бачимо, що і підприємства виробництва постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, і підприємства 

водопостачання, каналізації, поводження з відходами з часом менше 

залежать від нестачі попиту, сировини, матеріалів, устаткування. 

 Як підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря так і підприємства водопостачання, водовідведення, 

поводження з відходами демонструють сезонний характер оцінки 

виробництва продукції та обсягу замовлень на виробництво власної 

продукції. Початок кожного року починають із найоптимістичніших 

прогнозів, а третій квартал – з найпесимістичніших (рис. 2.14). Кореляція цих 

значень очевидна. Регресійний аналіз дає значення , що свідчить 
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про абсолютну залежність прогнозування обсягу виробленої продукції від 

обсягу замовлень на неї. 

 

Рис. 2.14. Порівняння оцінки змін обсягу виробництва із обсягом 

замовлень на виробництво і постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 

 

 Негативним для розвитку галузей, в яких обсяг реалізованої 

промислової продукції складає 25,1 % для постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря і 0,9 % для водопостачання, каналізації, 

поводження з відходами (дані за І квартал 2018 р.) стосовно до всього обсягу 

реалізованої продукції промисловості України (код за КВЕД-2010 B+C+D+Е) 

є той факт, що рівень очікування іноземних замовлень нульовий.  

 Прикрою є також ситуація, у якій робітники галузей ЖКГ, маючи уяву 

про внутрішні проблеми, стабільно негативно оцінюють конкурентну 

позицію підприємств на внутрішньому ринку – значення оцінки по всіх 

підприємствах коливається від –2 % до –7 %. 

 Позитивним для розвитку промисловості постачання енергоресурсів на 

водопостачання та водовідведення є те, що середнє значення власної оцінки 

забезпеченості замовленнями підприємств дорівнює 8,7 та 8,8 місяців 

відповідно. 
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 Без надходження капітальних інвестицій розвиток ЖКГ неможливий. В 

пп.2.1 автор довів, що фінансові результати роботи підприємств 

комунального господарства безпосередньо залежать від значення 

капітальних інвестицій. Державне статистичне управління України щорічно 

оприлюднює звіти про капітальні інвестиції по регіонах (Додаток Б). Для 

подальшого дослідження було обчислено частку всіх інвестицій, яку отримує 

кожний регіон. Результати проведених обчислень зведені до таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5  

Відносні показники капітальних інвестицій по регіонах України 

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 100 100 100 100 100 100 100 100 

Вінницька 1,96 2,11 2,13 2,45 2,59 2,70 2,31 2,62 

Волинська 0,98 1,07 1,19 1,33 1,54 2,26 1,78 1,57 

Дніпропетровська 8,87 9,17 8,24 8,52 9,28 9,49 9,23 9,57 

Донецька 8,30 11,11 11,61 11,17 6,00 3,04 3,31 3,85 

Житомирська 1,11 1,04 1,06 1,20 1,32 1,48 1,55 1,72 

Закарпатська 1,22 1,26 1,00 1,06 1,20 1,38 1,30 1,25 

Запорізька 4,41 2,77 2,64 2,74 3,21 2,85 3,07 3,54 

Івано-Франківська 2,42 1,76 1,89 1,92 3,12 3,52 2,21 2,16 

Київська 6,28 7,32 7,45 8,28 8,96 8,92 9,30 7,69 

Кіровоградська 1,18 1,65 1,67 1,29 1,42 1,49 1,77 1,63 

Луганська 3,13 2,89 3,01 4,55 2,38 0,75 1,15 0,74 

Львівська 4,89 5,02 4,09 3,93 4,35 4,90 5,18 5,38 

Миколаївська 2,45 1,78 1,72 2,00 1,72 2,19 2,71 2,49 

Одеська 5,38 3,87 5,35 4,75 4,27 3,66 4,66 4,97 

Полтавська 3,48 3,26 3,74 3,82 4,02 3,05 4,25 3,54 

Рівненська 1,07 1,06 1,01 1,14 1,28 1,59 1,20 1,37 

Сумська 1,21 1,25 1,05 1,09 1,28 1,34 1,60 1,55 

Тернопільська 1,18 1,05 1,24 1,19 1,18 1,40 1,36 1,59 

Харківська 4,47 5,40 5,40 3,72 3,66 4,12 4,61 4,32 

Херсонська 1,05 1,11 0,89 0,85 1,01 1,14 1,28 1,64 

Хмельницька 1,63 1,47 1,28 1,46 1,86 2,49 2,54 2,34 

Черкаська 1,57 1,34 1,38 1,37 1,49 1,64 1,81 1,82 

Чернівецька 0,95 0,74 0,82 0,90 0,77 1,02 0,74 0,67 

Чернігівська 1,05 0,99 1,00 1,14 1,19 1,30 1,48 1,64 

м.Київ 29,75 29,48 29,14 28,14 30,91 32,27 29,59 30,34 
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 За відносними показниками зрозуміло, що рівень інвестування регіонів 

край нерівномірний. Майже третина всіх інвестицій припадає на столицю – 

м. Київ. До 2013 р. стабільно високим був рівень інвестування Донецької та 

Луганської областей. 8–9 % загальної суми отримують Дніпропетровська та 

Київська області; 4–5 % отримують Львівська, Одеська та Харківська 

області. Менше 2 % отримують половина регіонів - Волинська, 

Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, 

Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

області. При цьому незначну позитивну динаміку можна спостерігати лише в 

Житомирській, Львівській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській 

областях. 

 Автор обчислив відносні значення сумарних капітальних інвестицій у 

житлові та нежитлові будівлі та інженерні споруди за регіонами України 

(табл. 2.6). Вцілому по Україні більше половини коштів потрапляє саме на 

потреби комунальних підприємств, що відновлюють житловий фонд, 

утримують житлові та нежитлові будинки та інженерні споруди. 

 На підприємства постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря в середньому (за статистичними даними  

2010 – 2015 р.р.) по Україні потрапляє 23,8 % капітальних інвестицій до 

загального обсягу у промисловості по регіонах країни. Але й тут різкі 

коливання показників по регіонах. Так, найбільшу частку ця галузь отримує в 

Київській (67,3 %), Одеській (43,9 %), Херсонській (36 %), Чернівецькій 

(34,8 %) областях і м. Київ (34,1 %). На межі 10 % показника 

Дніпропетровська (4,4 %), Полтавська (4,7 %) та Волинська (10,3 %) області.  

 Відповідь на питання, чи відповідають потребам регіонів розподіл 

капітальних цільових інвестицій, дало наступне дослідження. Зрозуміло, що 

упродовж останніх років ЖКГ України вцілому і по регіонах конкретно є 

збитковим, коштів на реформування не вистачає. Тому, абсолютні показники 

в грошових одиницях в подальших обчисленнях ми не використовували. 

 



87 

Таблиця 2.6 

Відносні значення сумарних капітальних інвестицій  у матеріальні  

активи житлових та нежитлових будівель та інженерних споруд 

 за регіонами України  

(відсотків до обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи у регіоні) 

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 58,7 57,7 56,8 55,7 56,9 54,9 

Вінницька 61 59,7 47,9 49,4 42,6 46,1 

Волинська 63,4 56,7 64,7 59,9 58,7 43,4 

Дніпропетровська 44,4 44,1 41,3 45 45,4 52,6 

Донецька 54,1 57,8 47,3 46,3 40,4 27,2 

Житомирська 53,1 53,9 47,9 45 48 51,2 

Закарпатська 65,3 56 70,2 72,8 73,4 69,8 

Запорізька 38,4 41,9 55,4 56 40,2 34,5 

Івано-Франківська 77,5 76,3 75,8 76,1 74,6 64 

Київська 70,8 65,4 69,9 66,9 70,1 70,3 

Кіровоградська 43 47,1 48,8 38,1 36,1 31,9 

Луганська 39,9 39,8 40,9 31,2 37,3 49,6 

Львівська 71,9 67,7 61,6 65,7 66,1 60,5 

Миколаївська 55,4 51,9 62,3 64,5 47,3 51,2 

Одеська 63,6 65,4 75,1 53,1 57,1 55,1 

Полтавська 52,5 48,7 54,3 52,2 56,9 46,2 

Рівненська 57,9 57,4 56,6 59,1 60,2 68 

Сумська 60,6 49,1 52,3 45,5 43,1 41,9 

Тернопільська 61,3 47,9 58,6 60,2 63,6 62,9 

Харківська 56 58,6 45,6 48,1 45,6 45,7 

Херсонська 58,3 57,6 60,9 60,2 51 40,2 

Хмельницька 73,5 63,3 64,5 61 62,7 63,8 

Черкаська 50,3 48,7 41,5 43,2 47,4 48,1 

Чернівецька 77,8 72,7 83,2 78,2 73,5 77 

Чернігівська 53,9 53,2 53,7 47,2 43,3 43,5 

м. Київ 63,1 62 60,7 62,5 64,3 58,1 

 

Питання полягає в іншому, чи є перерозподіл інвестицій в регіонах 

пропорційним за існуючими проблемами. Наочною відповіддю на поставлене 

запитання є рис. 2.15, на якому порівнюються досліджений в пп. 2.1 стан 

аварійних та ветхих теплових і парових мереж з часткою капітальних 

інвестицій, які потрапили на підприємства постачання електроенергії, газу, 
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пари та кондиційованого повітря по регіонах. Так, наприклад, в Київській, 

Херсонській, Чернівецькій областях та м. Київ, де стан теплових та парових 

мереж в порівнянні з іншими регіонами задовільний, капітальні інвестиції 

суттєві, а, наприклад, в Вінницькій, Волинській, Сумській, Тернопільській, 

Харківській областях інвестування край незадовільно. 

 

Рис. 2.15. Порівняльний аналіз частки ветхих та аварійних теплових і 

парових мереж з часткою капітальних інвестицій, які потрапили на 

підприємства постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря в регіонах 

 

 Числова обробка статистичних даних, а саме кореляційний аналіз, 

показала, що залежність цих значень взагалі відсутня (коефіцієнт кореляції 

дорівнює 0,12). 

Порівняння абсолютних величин капітальних інвестицій (у млн. грн.) 

вважається недоречним, тому що збільшення інвестицій в грошовому 

еквіваленті пов‘язано також із зміною курсу національної валюти. Тому, 

автор провів порівняння відносних величин, а саме, зміни частки капітальних 

інвестицій у підприємства постачання електроенергії, газу, пари та 
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кондиційованого повітря по регіонах України відносно до попереднього року 

(табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

 Динаміка зміни частки капітальних інвестицій в підприємства 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в регіонах 

(відносно до попереднього року) 

Регіони 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 101,8 162,0 108,3 88,7 91,7 

Вінницька 69,5 75,3 99,1 79,8 93,1 

Волинська 64,1 73,3 104,7 106,7 54,7 

Дніпропетровська 95,2 132,5 109,4 56,9 112,1 

Донецька 137,5 150,6 106,9 56,9 69,5 

Житомирська 76,0 133,7 96,7 110,1 90,8 

Закарпатська 126,8 209,9 143,6 61,0 62,8 

Запорізька 155,3 83,9 139,5 86,7 30,3 

Івано-Франківська 60,3 82,0 174,7 45,9 178,1 

Київська 107,4 126,3 88,2 110,0 114,6 

Кіровоградська 53,0 91,8 122,0 133,3 91,5 

Луганська 107,1 117,8 509,4 131,5 10,4 

Львівська 62,9 140,7 146,5 80,0 63,5 

Миколаївська 675,4 151,2 110,1 29,5 68,3 

Одеська 75,0 390,1 63,1 79,4 88,0 

Полтавська 73,2 216,7 110,8 37,5 181,5 

Рівненська 143,7 99,2 145,2 80,6 57,9 

Сумська 37,3 425,0 78,0 57,3 109,6 

Тернопільська 126,1 94,1 118,3 86,7 58,2 

Харківська 129,1 89,6 99,4 96,1 66,9 

Херсонська 107,8 185,1 140,8 82,5 86,1 

Хмельницька 71,4 312,0 102,6 65,4 87,9 

Черкаська 88,7 115,0 205,9 73,3 63,2 

Чернівецька 33,7 256,0 101,1 102,2 114,5 

Чернігівська 30,2 276,7 86,7 73,6 73,6 

м. Київ 88,6 145,4 120,3 93,6 94,1 

 

В цілому по Україні починаючи з 2013 р. можна відзначити поступове 

зменшення частки капітальних інвестицій, що припадає на підприємства 

енергопостачання. Позитивні зміни спостерігаються в Івано-Франківській, 

Сумській, Чернівецькій областях. В Луганській, Запорізькій, Донецькій 

областях тенденція край негативна. 



90 

 Аналогічне дослідження було проведено для підприємств 

водопостачання, каналізації, поводження з відходами. В середньому (за 

статистичними даними 2010 – 2015 р.р.) по Україні на цю галузь потрапляє 

1,5 % капітальних інвестицій до загального обсягу у промисловості по 

регіонах України. Найвищі показники в Чернігівській (7,5 %), Чернівецькій 

(4 %) та Тернопільській (3,3 %) областях, найнижчі – в Запорізькій (0,7 %), 

Миколаївській (0,8 %) і Сумській (0,8 %) областях. 

  

Рис. 2.16. Порівняльний аналіз частки ветхих та водопровідних мереж з 

часткою капітальних інвестицій у підприємства водопостачання, каналізації, 

поводження з відходами в регіонах 

 

Порівняльний аналіз частки ветхих та аварійних водопостачальних 

мереж та рівнем капітальних інвестицій (рис. 2.16) дає змогу зробити 

висновок, що, наприклад, в Кіровоградській, Луганській, Львівській 

областях, де протяжність ветхих та аварійних водопостачальних мереж 

перебільшує 40 %, рівень капітальних інвестицій, що виділяється на дану 

галузь у регіонах, незадовільний. А в регіонах, де відносний рівень 

інвестувань найвищий, протяжність ветхих та аварійних водопровідних 

мереж становить порядку 25 %. Залежність між потребами та рівнем 



91 

інвестування теж відсутня. Коефіцієнт кореляції між цими значеннями 

дорівнює 0,21. 

 Проведений аналіз динаміки зміни частки капітальних інвестицій в 

водопостачання, каналізації, поводження з відходами в регіонах по 

відношенню до попереднього року (табл. 2.8) дає змогу прийти до висновку, 

що в цілому по країні останніми роками намітилася позитивна тенденція. Але 

по всіх регіонах спостерігаються різкі коливання показників із року в рік. Це 

свідчить про відсутність планомірної системи інвестування галузі. 

Прогнозувати кардинальні зміни без уяви про чіткий довгостроковий план 

інвестування керівникам підприємств галузі в регіонах неможливо. 

Таблиця 2.8 

 Динаміка зміни частки капітальних інвестицій з водопостачання, 

водовідведення, поводження з відходами в регіонах (відносно до 

попереднього року) 

Регіони 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 108,3 138,5 111,1 50,0 180,0 

Вінницька 110,0 118,2 53,8 171,4 108,3 

Волинська 166,7 150,0 106,7 112,5 55,6 

Дніпропетровська 140,0 57,1 87,5 128,6 100,0 

Донецька 60,0 183,3 100,0 54,5 216,7 

Житомирська 76,2 162,5 53,8 285,7 75,0 

Закарпатська 80,4 59,5 50,0 90,9 250,0 

Запорізька 41,7 140,0 114,3 37,5 133,3 

Івано-Франківська 175,0 100,0 28,6 200,0 650,0 

Київська 130,0 69,2 100,0 55,6 180,0 

Кіровоградська 20,7 100,0 350,0 81,0 88,2 

Луганська 113,3 82,4 71,4 60,0 166,7 

Львівська 100,0 135,7 63,2 150,0 133,3 

Миколаївська 71,4 120,0 116,7 114,3 187,5 

Полтавська 100,0 150,0 88,9 162,5 238,5 

Рівненська 150,0 116,7 728,6 19,6 310,0 

Сумська  180,0 66,7 100,0 200,0 

Тернопільська 138,9 108,0 133,3 116,7 111,9 

Харківська 153,3 87,0 110,0 131,8 58,6 

Херсонська 78,9 153,3 54,3 108,0 129,6 

Хмельницька 133,3 375,0 100,0 160,0 229,2 

Черкаська 57,1 450,0 37,0 175,0 105,7 

Чернівецька 460,0 30,4 110,7 158,1 44,9 

м. Київ 116,7 314,3 31,8 50,0 342,9 
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 Ретельним має бути й аналіз капітальних інвестицій за джерелами 

фінансування. За статистичними даними (млн. грн.) була обчислена частка 

кожного з джерел фінансування (у відсотках) станом на 2017 рік (рис. 2.17).  

 

 

Рис. 2.17. Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування 

в 2017 р. 

 

Виявляється, що основна частка капітальних інвестицій  в 

підприємствах України – майже 70 % - припадає на кошти власних 

підприємств та організацій. Зрозуміло, що у стабільно збитковій галузі таких 

коштів не вистачає. 

 

2.3. Оцінка фінансово-економічного стану ЖКГ Харківського регіону 

 

 Підприємства житлового-комунального господарства Харківського 

регіону мають ту же множину проблем, які ми вже визначили для ЖКХ 

України. На розвиток підприємств галузі мають негативний вплив вже 

визначене раніше коло проблем. Харківський регіон – один з важливіших 

промислових регіонів України, тому для визначення напрямів забезпечення 
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розвитку житлово-комунального господарства було проведено оцінку 

фінансово-економічного стану житлово-комунальних підприємств 

Харківщини, місце комунальних підприємств Харківської області в економіці 

України, рівень життя, рівень соціально-економічного забезпечення, 

платоспроможність користувачів житлово-комунальних послуг, їх 

самооцінку рівня комфортності життя. 

 Частка обсягу реалізованої продукції промислової продукції 

Харківської області в загальному обсязі реалізованої продукції України 

складає станом на 2015 р. – 6,7 % (6 місце з усіх регіонів), в 2016 р. – 7,4 % 

(5 місце), в 2017 р. – 7,7 % (6 місце), за даними на березень 2018 р. – 7,3 % 

(5 місце). Отже, безумовно, Харківський регіон – у лідерах промислових 

регіонів країни. Відзначимо, що починаючи з 2016 р. індекси промислової 

продукції регіону стали планомірно збільшуватися. 

 За даними Державного управління статистики, кількість активних 

підприємств, які працюють (станом на 2017 р.) в промисловості Харківської 

області за секціями КВЕД 2010 D+E (підприємства постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та підприємства 

водопостачання, каналізації, поводження з відходами), становить 322, що 

складає 5,6 % всіх підприємств цієї галузі країни. 

 Частка підприємств ЖКГ Харківського регіону у загальному обсязі 

випуску відповідної продукції за регіонами України (у фактичних цінах, 

відсотків до підсумку) стабільно зростає, і, в середньому, становить понад 

6 %. За видами економічної діяльності частка підприємств постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря несуттєво, але 

зменшується, а підприємств водопостачання, каналізації, поводження з 

відходами, навпаки, збільшується (рис. 2.18). 
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Рис. 2.18. Частка підприємств житлово-комунальної галузі 

Харківського регіону у загальному обсязі випуску відповідної продукції за 

регіонами України 

 

 Результати операційної діяльності цих підприємств мають вкрай 

негативну динаміку (табл. 2.9). Рівень їх збитковості поступово збільшується. 

Якщо у підприємств постачання енергоресурсів були періоди рентабельності, 

то підприємства водопостачання та водовідведення, поводження з відходами 

стабільно збиткові. 

Таблиця 2.9 

 Рівень рентабельності (збитковості) за результатами операційної діяльності 

підприємств ЖКГ Харківського регіону  

Показник Роки  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 

повітря 

-4,0 6,3 -0,4 -0,3 2,5 -2,1 -8,9 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

-7,9 -14,4 -5,9 -6,2 -9,3 -5,9 -11,2 
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Це, безумовно, пояснюється динамікою зміни індексів фізичного 

обсягу випуску підприємств секцій D і E промисловості, які, починаючи з 

2013 р. різко спадають. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та 

акцизу станом на 2016 р. для підприємств постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря Харківської області становив 

23 969 829,1 тис. грн. (або 16 % до всієї реалізованої продукції), а для 

підприємств  водопостачання та водовідведення, поводження з відходами – 

1 850 807 тис. грн. (або 1,2 %) відповідно. 

 Промисловість регіону для реалізації власних проектів потребує 

суттєвих фінансових надходжень. Так, у 2016 р. Харківська область отримала 

16 546 млн. грн.. капітальних інвестицій, що становить лише 4,6 % всіх 

капітальних інвестицій (для порівняння м. Київ отримав 106 296 млн. грн., 

29,6 % відповідно). В перерахунку на одну особу ця сума складає 6141,1 грн., 

і за цим показником Харківщина займає 15 місце серед всіх регіонів України. 

З них на житлове будівництво припадає 2252 млн. грн. (5 % від всієї суми по 

Україні, 6 місце). На розвиток промисловості Харківська область виділяє 

24,1 % усієї суми капітальних інвестиції регіону [107, с.48 -52]. 

 Зміна структури капітальних інвестицій за джерелами фінансування 

приведена в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

 Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування Харківської 

області (у відсотках до загального обсягу інвестицій по регіону) 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кошти державного бюджету 8,3 11,5 4,2 3,6 2,7 6,3 3,5 

Кошти місцевих бюджетів 4,0 4,9 3,9 5,9 7,1 11,2 15,7 

Власні кошти підприємств та 

організацій 72,0 66,6 53,2 63,1 66,9 65,0 65,0 

Кошти іноземних інвесторів 0,2 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кошти населення на 

будівництво житла 8,2 4,4 6,4 10,7 10,2 10,6 7,1 

Кредити банків та інші 

позики 3,6 7,9 28,0 12,0 9,4 4,6 4,0 

Інші джерела фінансування 3,7 4,1 4,1 4,6 3,7 2,3 4,7 
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 Аналіз статистичних даних дозволяє зробити висновки, що із втіленням 

програми децентралізації, частка капітальних інвестицій за кошти 

державного бюджету поступово зменшується, а за кошти місцевих бюджетів, 

навпаки, збільшується. Іноземних інвестицій Харківська промисловість, як і 

промисловість країни в цілому, майже перестала отримувати. Починаючи з 

2013 р. промисловим підприємствам отримувати кредити банків та інші 

позики стало не вигідно. Суттєву частку фінансів промисловість в цілому 

отримує завдяки коштам населення, які вкладені у будівництво житла. 

Незмінною є лише ситуація, при якій 2/3 інвестицій припадає на власні 

кошти підприємств та організацій, а підприємства постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря та підприємств водопостачання, 

каналізації, поводження з відходами стабільно збиткові. 

 Статистика наявності і стану основних засобів за видами економічної 

діяльності за 2016 рік демонструє, що ступінь зносу їх у підприємствах 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря складає 

62,1 %, а в підприємствах водопостачання; каналізації, поводження з 

відходами – 60,5 %. Зрозуміло, що рівень фінансування цих галузей 

промисловості вкрай незадовільний, і самостійне інвестування збиткових 

підприємств навряд чи суттєво виправить ситуацію. 

 Житловий фонд Харківської області складає 65 млн.м
2
, це майже 7 % 

усього житлового фонду України. 

 Щорічно в м. Харкові та області приймається в експлуатацію в 

середньому 380 тис. м
2
 нового житла. Харківський регіон є 6-тим за цим 

показником регіоном України. При цьому, наприклад, в 2016 р. за кошти 

державного бюджету було отримано 3 тис. м
2
 (10 % всієї площі в Україні 

саме в Харківській області, більші показники – лише в м. Києві та Київській 

області), а за кошти фізичних осіб  - 131 тис. м
2
. З усього прийнятого в 

експлуатацію, наприклад, в 2016 р. житла в сільській місцевості 38 тис. м
2
, а 

в містах – 431 тис. м
2
. 
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 Населення регіону, як один з головних користувачів товарів та послуг 

підприємств ЖКХ Харківської області потребує ретельного дослідження 

саме з цього кута зору. Так, частка регіону в загальному обсязі кінцевих 

споживчих витрат домашніх господарств станом на 2016 р. складає 8,2 % 

(3 місце). Динаміка зміни цього показника упродовж останніх 10 років 

позитивна. Частка регіону в загальному обсязі доходів населення України 

складає 6,6 % (3 місце); частка Харківської області в загальному обсязі 

соціальних допоміг та інших одержаних поточних трансфертів населенням 

країни складає 6,7 % (3 місце), а в загальному обсязі соціальної допоміги 

населення – 6,8 % (3 місце). 

 Зміна індексу споживчих цін на житло, воду, електроенергію, газ та 

інші види палива в Харківській області зумовлена економічною ситуацією в 

Україні, тому різких розбіжностей з цим показником усієї країни не 

відбувається (рис. 2.19). 

  

 

Рис. 2.19. Порівняння індексу споживчих цін на житло, воду, 

електроенергію, газ та інші види палива в Харківській області і Україні (у 

відсотках до попереднього року) 

 

Така сама ситуація виявляється із зміною обсягу доходів населення, 

зміною обсягу заробітної плати, зміною обсягу соціальної допоміги, зміною 
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обсягу витрат населення, зміною обсягу придбання товарів та послуг. Різниця 

названих показників між Харківським регіоном та Україною в межах 1 %. Це 

свідчить про те, що Харківська область має типові соціально-економічні 

показники. Тому висновки проведеного дослідження регіону можуть бути 

поширені на країну вцілому, і, навпаки, всі міркування державного масштабу 

можуть бути інтерпольовані на Харківську область. 

 Частка витрат домогосподарств Харківського регіону на сплату житла, 

води, електроенергії, газу та інших видів палива з роками лише зростає 

(рис. 2.20) та станом на 2016 р. перебільшує відповідний показник по Україні 

на 3 %.  

 

Рис.2.20. Зміна частки витрат на житло,воду, електроенергію, газ та 

інші види палива в Харківському регіоні 

 

 При цьому можна відзначити, що структура сукупних витрат 

домогосподарств на оплату комунальних товарів та послуг нерівномірна: в 

міських поселеннях вона складає 18,5 %, а в сільських поселеннях – 14,5 %, а 

з них сума пільг і субсидій відповідно дорівнює 1,7 % і 7,8 %, що зумовлено 

нерівномірністю доходів населення залежно від місця проживання. 

 Аналіз грошових витрат домогосподарств за децильними (10 %-ми) 

групами залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових  



99 

доходів (табл. 2.11) допомагає вказати шляхи розвитку житлового фонду та 

перспективи його беззбиткового утримання. 

Таблиця 2.11 

 Грошові витрати домогосподарств за децильними (10 %-ми) групами 

залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових  доходів (у 

середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.) на 

прикладі Харківського регіону 
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 На перший погляд здивування визиває той факт, що грошові витрати на 

житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива домогосподарств, які 

належать до найвищої (десятої) децильної групи не перевищують відповідні 

значення, наприклад, для четвертої та восьмої групи, сукупні доходи яких 

значно нижчі. Така ж ситуація спостерігається і з оплатою житла, 

комунальних продуктів та послуг: домогосподарства десятої групи 

сплачують за житло суми менше, ніж представники четвертої, шостої, 

восьмої, дев‘ятої, на рівні з представниками третьої групи. 
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 Це можна пояснити тим, що представники цих домогосподарств 

використовують енерго- та ресурсо- ефективні технології і обладнання 

власного житла. Саме тому витрати води, тепла, електроенергії та газу 

зведені до мінімуму. Заможні домогосподарства інтенсивно вкладають кошти 

в індивідуальне опалення, адже витрати теплової енергії становлять 14,4 % 

( пп.2.1); майже 100 % обладнані приладами обліку води та тепла, що, 

безумовно, самодисциплінує користувачів комунальних послуг.  

 Виявлені чинники необхідно використовувати у введені запобіжників 

для створення беззбиткової моделі ЖКГ регіону. Підприємствам, установам, 

державним органам регіону необхідно підтримувати юридичних та фізичних 

користувачів продукції підприємств ЖКГ та побутових послуг 

фінансуванням, кредитуванням, реструктуризацію боргів у: 

 - обладнанні приміщень та будівель приладами обліку енерго- та 

водоресурсів; 

- використанні енерго- та водоощадних технологій; 

- обладнанні приміщень системами індивідуального опалення. 

Коректне функціонування підприємств житлово-комунального 

комплексу регіону створює необхідні умови для функціонування всіх без 

вийнятку галузей промисловості, гармонійному розвитку суспільства, 

зниженню рівня соціальної напруги.  

Однією з оцінок регіонів є інтегральний показник «Комфортне життя». 

В загальному ранзі регіонів України Харківська область 2013 р. посіла 8 

місце, в 2014 р. – 9, а в 2015 р. – 4, що свідчить про позитивні зміни, які 

відчули на собі мешканці регіону. 

Аналіз проблем ЖКГ Харківського регіону проведено на прикладі 

підприємств з надання комунальних послуг (рис. 2.21).  

АК Харківобленерго - одне з найбільших в комплексі житлово-

комунального господарства Харківського регіону. За останні 5-6 років обсяг 

реалізованої продукції Харківобленерго збільшився понад ніж у 2 рази. 
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Рис. 2.21. Структура ЖКГ Харківського регіону
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 Це одне й показових підприємств житлового-комунального 

господарства, яке демонструє позитивні показники рентабельності 

(рис. 2.22), за винятком 2016 р. Рівень рентабельності не перевищує 1,5 %. 

 

 

Рис. 2.22. Рівень рентабельності АК «Харківобленерго» 

 

Позитивна рентабельність пояснюється співвідношенням обсягу 

реалізованої продукції та собівартістю реалізованої продукції (рис. 2.23). 

Планомірне зростання цих показників супроводжується тенденцією 

перевищення обсягу реалізованої продукції над собівартістю, крім 2016 р., в 

якому підприємство отримало збитки. Різниця між собівартістю та обсягом 

реалізованої продукції в 2016 р. становила 17107 тис. грн., в той же час 

різниця між операційними витратами та доходами становила 44834 тис. грн. 

Аналіз динаміки зміни операційних доходів та збитків АК 

Харківобленерго дозволяє зробити висновок, що операційні доходи мають 

тенденцію к збільшенню (приблизно на 20 % щорічно), а значення 

операційних збитків набуває суттєвих коливань, один з найбільших 

показників операційних збитків припадають на 2016 р. – рік, коли фінансові 

результати роботи підприємства показали збитковість (рис. 2.24). 
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Рис. 2.23. Динаміка зміни чистого доходу від реалізації продукції та 

собівартості реалізованої продукції АК «Харківобленерго» 

 

 

Рис. 2.24. Динаміка зміни операційних доходів та витрат 

АК «Харківобленерго» 

 

КП «ХТМ» за обсягом реалізованої продукції перебуває у трійці 

лідерів в комплексі житлово-комунального господарства Харківського 

регіону. Потреби населення та підприємств промисловості в товарах та 

послугах КП «ХТМ» стабільно високі, тому проблем з попитом та 

реалізацією продукції у підприємства не виникає. З року в рік обсяг 
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реалізованої продукції поступово зростає, при цьому зростає й собівартість 

продукції, товарів та послуг. Проблемою є те, що упродовж усього 

останнього часу собівартість перевищує обсяг реалізованої продукції 

(рис. 2.25).  

 

Рис. 2.25. Динаміка зміни чистого доходу від реалізації продукції та 

собівартості реалізованої продукції КП «ХТМ» 

 

Середнє значення різниці між цими показниками становить 268084 

тис. грн., що має той же самий порядок що й середнє значення збитку, яке 

отримує підприємство – 167521 тис. грн. При цьому рівень заборгованості за 

опалення та тепле водопостачання в Харківському регіоні становить 

1 304 433 тис. грн. За умови отримання цих коштів від користувачів послуг 

КП «ХТМ», безумовно, вийшло би на показники беззбитковості. 

 

Рис. 2.26. Чистий прибуток (збиток) КП «ХТМ» 
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За всі роки спостереження лише в 2014 р. КП «ХТМ» закінчило рік 

беззбитково, з показником рентабельності 1,2 % (рис. 2.26). Саме в цей рік, 

незважаючи на сталу тенденцію перевищення собівартості над чистим 

доходом від реалізації товарів та послуг частка інших операційних доходів 

суттєво – в 4 рази - перевищила середньорічне значення, і становила більше 

ніж третину загальних доходів КП «ХТМ» (рис. 2.27). 

 

 

Рис. 2.27. Динаміка зміни операційних доходів та витрат КП «ХТМ» 

 

При цьому величина операційних витрат не набуває суттєвих коливань. 

Саме тому, наприклад, в 2012 р., коли величина операційних доходів вдвічі 

перевищувала величину операційних витрат, КП «ХТМ» понесли найменші 

збитки – 16716 тис. грн.. Тому нехтувати можливістю отримання прибутку 

завдяки операційній діяльності не варто. 

КП «Харківводоканал», саме як і КП «ХТМ» має на балансі велику 

частку ветхих та аварійних мереж, тому й спостерігається аналогічне 

становище із сталим перебільшенням собівартості реалізованої продукції над 

чистим доходом від реалізації (рис. 2.28). Середнє значення різниці між цими 

показниками становить 109069 тис. грн., що становить 60% середнього 

збитку, що отримує КП «Харківводоканал» щорічно. 
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Рис. 2.28. Динаміка зміни чистого доходу від реалізації продукції та 

собівартості реалізованої продукції КП «Харківводоканал» 

 

 Упродовж останніх років КП «Харківводоканал» є стабільно збитковим 

підприємством (рис. 2.29). Рівень збитків стрімко зростає. «Стрибки» майже 

вдвічі спостерігалися в 2014-2014 р.р. та 2016-2015 р.р. Лише в 2017 р. 

почала спостерігатися позитивна тенденція: рівень збитків в порівнянні з 

попереднім, 2016 р., зменшився в 2,6 разів і становив значення сумарного 

рівню 2013 р. 

 

 

 Рис. 2.29. Чистий прибуток (збиток) КП «Харківводоканал» 
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 Поясненням цього може стати аналіз операційних доходів та витрат КП 

«Харківводоканал». Найбільші збитки підприємство отримало у 2016 р., коли 

витрати перевищили доходи, а найменші – в 2013 і 2017 р.р., коли операційні 

доходи перебільшили операційні витрати в 4,9 і 3,2 рази відповідно. 

 

Рис. 2.30. Динаміка зміни операційних доходів та витрат КП 

«Харківводоканал» 

 

 ПАТ «Харківгаз» – одне з найпотужних підприємств житлово-

комунального господарства Харківського регіону, фінансові результати 

діяльності якого можна визначити як нестабільні: роки прибутковості 

змінюються роками збитковості, причому абсолютне значення збитків з року 

в рік катастрофічно збільшується (рис 2.31). Безперечно, це обумовлюється 

також катастрофічною ситуацією із станом газопостачальних мереж, 36 % 

яких – ветхі та аварійні; стрімким зростанням ціни на природний газ – якщо в 

2013, 2014 р.р ціна на газ збільшувалася на 90–120 %, то в 2014 р. відбувся 

стрибок ціни на 330 %, і в наступні роки продовжує збільшуватися на 100–

220 %. 
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Рис. 2.31. Чистий прибуток (збиток) ПАТ«Харківгаз» 

 

 Ціна на природний газ є одним з основних компонентів, що формують 

собівартість товарів та послуг ПАТ «Харківгаз» і його частка в собівартості 

постійно збільшується. Якщо в 2012 – 2014 р.р. ціна на природний газ 

становила 50 – 60 % % собівартості товарів та послуг, то в 2015 – 2017 р.р. 

становить понад 90 %. Саме це обумовило початок стрімкого зростання 

собівартості товарів та послуг ПАТ «Харківгаз» з 2015 року (рис. 2.32).  

 Підвищення собівартості зумовило й підвищення чистого доходу від 

реалізацій, але, як виявилося з аналізу, саме в ті роки, коли підприємство 

закінчувало рік з показниками прибутковості, чистий дохід від реалізації 

перевищував собівартість, і, навпаки, в роки, коли собівартість перевищувала 

чистий дохід від реалізації, спостерігаються збиткові показники діяльності. 

При цьому в 2012, 2013, 2016 р.р. (роки рентабельності) різниця між чистим 

доходом та собівартістю в 3 – 6 разів перевищує чистий прибуток, а в 2014, 

2015 р.р. (збиткові показники діяльності) різниця між собівартістю та чистим 

доходом від реалізації становить 40 – 60 %% чистого збитку. 
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Рис. 2.32. Динаміка зміни чистого доходу від реалізації продукції та 

собівартості реалізованої продукції ПАТ «Харківгаз» 

 

У 2017 р. ПАТ «Харківгаз» отримав найбільші збитки, при цьому обсяг 

реалізованої продукції майже співпадає із собівартістю, це зумовлено, перш 

за все, колосальними операційними втратами, які понесло підприємство 

(рис. 2.33). Їх рівень збільшився в порівнянні з 2016 р. у 8,5 разів, і за 

абсолютним значенням майже співпадає із значеннм збитків. 

 

 

Рис. 2.33. Динаміка зміни операційних доходів та витрат 

ПАТ «Харківгаз» 
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 Аналіз рівня неплатежів (1 197 947 тис. грн. в 2017 р.) за послуги 

газопостачання в Харківському регіоні свідчать про те, що вони також 

перебільшують рівень збитків, отриманих підприємством (1 157 578 тис. грн. 

в 2017 р.). Отримання названих коштів за надану продукцію, товари, послуги 

дозволило би ПАТ «Харківгаз» також вийти на рівень беззбитковості. 

Одне з найкрупніших підприємств з надання комплексних послуг 

населенню - КП «Жилкомсервіс» є стабільно збитковим. Аналіз фінансової 

діяльності проводився упродовж останніх п‘яти років (2013 – 2017 р.р.). 

Порівняння результатів діяльності АК «Харківобленерго», КП «ХТМ», 

ПАТ «Харківгаз» дозволив зробити висновки, що нова криза галузі ЖКГ, яка 

пов‘язана із економіко-політичним становищем в Україні, припадає саме на 

ці роки. 

 Незважаючи на збільшення власного капіталу в 2015 – 2016 р.р. майже 

втричі, збитки комунального підприємства збільшилися майже в 1,5 рази 

(рис. 2.34). 

 

Рис. 2.34. Чистий прибуток (збиток) КП «Жилкомсервіс» 

 

 Аналіз динаміки зміни чистого доходу від реалізації та собівартості 

продукції КП «Жилкомсервіс» (рис. 2.35) дає змогу зробити висновок про 

стале перевищення собівартості над доходом від реалізації, яке становить від 

10 до 60 % від рівня збитків комунального підприємства. 
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Рис. 2.35. Динаміка зміни чистого доходу від реалізації продукції та 

собівартості реалізованої продукції КП «Жилкомсервіс» 

 

 Для КП «Жилкомсервіс» спостерігається позитивна динаміка 

збільшення операційних доходів та зменшення операційних витрат 

(рис. 2.36). Цікавим є факт, що для КП «Жилкомсервіс» інші доходи 

перевищують операційні в середньому в 28 разів. В той же час, наприклад 

для АК «Харківобленерго» інші доходи сягають рівня операційних на 14 %, 

для КП «ХТМ» – 3 %, для ПАТ «Харківгаз» взагалі майже відсутні. Отже 

високий рівень збитковості КП «Жилкомсервіс» зумовлений в першу чергу 

високим рівнем матеріальних витрат на виробництво, які в середньому 

становлять майже 96 % собівартості товарів та послуг. 

 

Рис. 2.36. Динаміка зміни операційних доходів та витрат 

КП «Жилкомсервіс» 
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 На відміну від збиткового КП «Жилкомсервіс», КСП «Харківгорліфт», 

яке спеціалізується на інших будівельно-монтажних роботах, демонструє 

динамічне збільшення прибутку (рис. 2.37), що відповідає рівню 

рентабельності 30 – 45 % %, і є найкращим показником для житлово-

комунальних підприємств Харківського регіону. Якщо порівняти фінансове 

становище КП «Жилкомсервіс» та КСП «Харківгорліфт», то можна зробитти 

висновки, що власний капітал КСП «Харківгорліфт» становить 0,06 % від КП 

«Жилкомсервіс», а обсяг реалізованої продукції, товарів та послуг – майже 

20 %, що свідчить про високу ефективність роботи. 

 

 Рис. 2.37. Чистий прибуток (збиток) КСП «Харківгорліфт» 

  

 Порівняння співвідношення між обсягом реалізованої продукції та 

собівартістю (рис. 2.38) свідчить про зміну різниці в бік перебільшення 

обсягу реалізованої продукції над собівартістю та тенденцією збільшення її 

переважання. Так, станом на 2017 р. ця різниця становить 33,8 % чистого 

прибутку КСП «Харківгорліфт». 

Ефективними виявилися й результати операційної діяльності 

(рис. 2.39). Спостерігається тенденція до збільшення операційних доходів (в 

середньому на 16 %) та зменшення операційних витрат (в середньому на 

17 %). Так, в 2017 р. операційні доходи перевищили витрати в 11 разів – це 

найкращий результат серед комунальних підприємств, які дослідив автор.  
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В той же час доходи, отримані в результаті операційної діяльності на 

75 % перевищили чистий прибуток підприємства. 

 

 

 Рис. 2.38. Динаміка зміни чистого доходу від реалізації продукції та 

собівартості реалізованої продукції КСП «Харківгорліфт» 

 

 

 

Рис. 2.39. Динаміка зміни операційних доходів та витрат КСП 

«Харківгорліфт» 
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 В Харківському регіоні декілька підприємств, які спеціалізуються на 

вивозі безпечних відходів. Як і сфера їх діяльності, так і фінансові результати 

діяльності аналогічні. Тому автор провів аналіз основних показників на 

прикладі КП «Благоустрій». Це комунальне підприємство є беззбитковим, 

але рівень рентабельності його становить лише 0,1 – 0,4 %. Чистий дохід від 

реалізації продукції, як і собівартість збільшується, при цьому дохід від 

реалізації перебільшує собівартість. Цікаво, що операційні доходи 

перевищують витрати в 10 – 15 разів, і, взагалі, в середньому перевищують 

чистий дохід від реалізації товарів та послуг в 60 разів. 

 Аналогічна ситуація спостерігається і в КП «Інженерні мережі», яке 

спеціалізується на наданні інших комерційних послуг. Спостереження за 

результатами фінансової діяльності підприємства упродовж 2013 – 2017 р.р. 

дозволяє зробити висновки, що його діяльність є беззбитковою, з невеликим 

рівнем рентабельності (0,1 – 0,15 %%). Результати операційної діяльності 

також можна назвати задовільними. Так, станом на 2017 р. операційні доходи 

перевищили операційні витрати в 2,6 разів і в 103 рази перебільшили чистий 

прибуток підприємства.  

 Проведений аналіз ЖКГ Харківського регіону дозволяє констатувати 

збитковість великих енерговитратних підприємств, на балансі яких перебуває 

велика частка зношеного устаткування, що зумовлює великі втрати продукції 

під час транспортування до користувача. При цьому малі та середі 

підприємства утримуються на беззбитковому рівні, демонструючи невеликі 

показники рентабельності (< 1 %). Однією з величезних проблем є й високий 

рівень неплатежів за отримані товари та послуги ЖКГ (рис. 2.40).  
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 Рисунок 2.40. Заборгованість населення Харківського регіону за 

послуги ЖКГ в 2017 р. 

 

 З проведеного дослідження зроблено висновок, що за умови 100% 

розрахунку за отримані товари та послуги підприємства ЖКГ уникнули би 

катастрофічних збитків. Адже рівень заборгованості дорівнює значенню 

чистого збитку підприємств з постачання газу, опалення, теплого 

водопостачання, водопостачання та водовідведення і т.ін. 

 

 Висновки до розділу 2 

 

1. Проведений аналіз стану ЖКГ України виявив, що частка аварійного 

та ветхого житлового фонду складає майже 0,5 %, а що середня ступень 

зносу основних засобів промислових підприємств з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря становить 67 %, а 

підприємств по водопостачанню, водовідведенню – 60 %. Завдяки цьому 

середньорічні (за даними 2014 – 2017 р.р) втрати теплової енергії становили 

12,6 млн. Гкал (або 14,4 % всього обсягу), витрати води становили 1,1 млрд. 

м
3
, (або майже 41,7 % всього наданого у споживання обсягу води). Зростання 

тарифів на товари та послуги підприємств ЖКГ, збільшення їх частки в 

структурі сукупних витрат домогосподарств призвело до кризи неплатежів. 

Як наслідок – підприємства ЖКГ України виявилися стабільно збитковими. 
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Позитивна динаміка намітилася в підприємствах постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря – 2017 р. вони закінчили з невеликими 

показниками прибутковості, що можна пояснити позитивними тенденціями в 

операційній діяльності підприємств. 

 2. За даними Державного управління статистики України на основі 

щорічного опитування підприємств сформовано множину чинників, що 

стримують виробництво підприємств ЖКГ: фінансові обмеження, 

недостатній попит, нестача робочої сили, нестача сировини, матеріалів, 

устаткування та інші фактори. Досліджено вплив кожного чинників на 

ефективність роботи галузі. На результатами проведеного дослідження в 

динаміці виявлено, що найбільшу залежність підприємства галузі упродовж 

часу спостереження мають від фінансових обмежень, які надалі лише 

збільшуються. Нестача робочої сили майже не впливає на діяльність 

підприємств. На нестачу попиту, сировини, матеріалів та устаткування 

підприємства теж «не скаржаться». З часом вплив цих чинників дедалі стає 

все меншим.  

Виявлено, що залежність між потребами підприємств галузі та рівнем 

інвестування взагалі відсутня. Основна частка капітальних інвестицій 

припадає на власні кошти підприємств та організацій, які й без такого 

навантаження є стабільно збитковими. 

3. У роботі визначено, що частка підприємств ЖКГ Харківського 

регіону у загальному обсязі випуску відповідної продукції за регіонами 

України стабільно зростає, і, в середньому, становить понад 6 %. 

Промисловість регіону для реалізації власних проектів потребує суттєвих 

фінансових надходжень. Так, у 2016 р. Харківська область лише 4,6 % всіх 

капітальних інвестицій (для порівняння м. Київ отримав 29,6 %) і за цим 

показником Харківщина займає 15 місце серед всіх регіонів України. З них 

на житлове будівництво припадає 2252 млн. грн. (5 % від всієї суми по 

Україні, 6 місце). 
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Серед найбільших підприємств ЖКГ Харківського регіону лише АК 

«Харківобленерго» демонструє позитивний фінансовий результат діяльності. 

Поясненням якому може стати грамотна організація операційної діяльності 

підприємства. Всі інші – ПАТ «Харківгаз», КП «Жилкомсервіс», КП «ХТМ» 

– є стабільно збитковими. Без збитків, з невеликими показниками 

рентабельності працюють невеликі підприємства, напрямами роботи яких є 

поводження з побутовими відходами та благоустрій. Поясненням цьому є 

невеликі витрати на виробництво, відсутність проблем із застарілим 

устаткуванням. 

Високий рівень неплатежів користувачів комунальних послуг за 

відсутністю адекватних, законних штрафних санкцій, не дозволяє великим 

комунальним підприємствам сягати рівня беззбитковості. 
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ 

 

3.1. Стратегічні напрями забезпечення розвитку житлово-комунального 

господарства регіонів України 

 

Управління соціально-економічним розвитком регіону є ефективним, 

якщо воно гармонійно реалізується в руслі відповідної стратегії розвитку.  

Соціально-економічний розвиток регіону – це об‘єктивний процес, який 

відбувається під впливом наступних чинників: історичних, географічних, 

ресурсних, демографічних та інших. У той же час, розвиток регіону – це 

суб‘єктивний процес, який відбувається під впливом управлінських рішень, у 

першу чергу, з боку органів регіональної влади, а також влади державного 

рівня. 

У рамках регіонального розвитку особливої соціально-економічної 

значущості набуває дослідження проблем ефективного функціонування 

житлово-комунального господарства. Відсутність системної, 

цілеспрямованої, ефективної державної та регіональної політики формування 

цієї сфери та хронічне недофінансування зумовили глибоку кризу 

комунальних підприємств і як результат – критичний стан об‘єктів ЖКГ, 

нездатність забезпечити населення житлово-комунальними послугами у 

необхідному обсязі та відповідній якості. 

Розвитку житлово-комунального господарства України в останній 

період заважали негативні тенденції, пов‘язані з нестабільністю вітчизняної 

економіки. Тому, реформування ЖКГ України залишається одним із 

важливих напрямів ринкової економіки, посилення громадянської позиції 

суспільства, стимулювання продуктивної зайнятості та підприємницької 

ініціативи населення. 
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Реформування житлово-комунального господарства регіонів України 

мають ґрунтуватися на захисті прав споживачів на відповідність галузевим 

стандартам; налагодженням прямих відносин між споживачами житлово-

комунальних послуг і виробниками послуг на низовому рівні; 

антимонопольному регулюванні ринку, у першу чергу у частині 

встановлення тарифів на послуги ЖКГ.  

Сучасне управління житлово-комунальним господарством передбачає 

виділення стратегічних і тактичних задач. Стратегія визначає перспективу 

розвитку житлово-комунального господарства регіону як системи відповідно 

до зміни зовнішнього середовища, що виявляється в його конкурентній 

позиції, структурі, системі цінностей, в особливостях мотивації і контролю 

персоналу управління ЖКГ регіону [111]. 

До однієї з специфічних особливостей галузі ЖКГ можна віднести 

територіальну роз‘єднаність об‘єктів житлово-комунального господарства, 

які потребують цілодобової надійної експлуатації [50]. Вирішення цих 

питань потребує з‘ясування  проблем галузі та перспективних напрямів їх 

вирішення (табл. 3.1). 

Кожний регіон, стикаючись з проблемами забезпечення розвитку ЖКГ, 

вирішує їх по-своєму, однак є й загальні підходи і засоби вирішення проблем. 

Одним з них є цикл стратегічного планування розвитку ЖКГ регіону, який 

складається з: 

1. Обґрунтування мети розвитку ЖКГ регіону. 

2. Аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища розвитку ЖКГ 

регіону. 

3. Визначення сильних і слабких сторін ЖКГ регіону. 

4. Використання наявних і створення нових місцевих переваг. 

5. Розробки концепції розвитку ЖКГ регіону. 

Після наведених етапів формування стратегії здійснюється розробка 

плану конкретних дій, проводиться аналіз ефективності і результативності, 

оперативно коригується мета та методи їх досягнення. Цикл стратегічного 
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планування розвитку ЖКГ регіону, що складається з послідовних стадій, 

зображено на рис. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Проблеми ЖКГ регіону та напрями їх вирішення 

Ж
и

тл
о
в
е 

го
сп

о
д

ар
ст

в
о

 Проблеми Напрямки вирішення 

Високий ступень зносу 

житлового фонду 

1. Проведення капітальних ремонтів місць загального 

користування 

2. Виведення з експлуатації аварійного житла 

Відсутність коштів на 

капітальний ремонт 

1. Перегляд системи тарифоутворення  

Поганий стан 

прибудинкових територій 

1. Будівництво місць відпочинку 

2. Будівництво дитячих майданчиків 

Аварійність ліфтів 1. Заміна ліфтів 

2. Капітальний ремонт ліфтів 

Т
еп

л
о

-

п
о
ст

ач
ан

н
я
 

 

Висока ціна теплоносіїв 1. Перехід на альтернативні види палива 

2. Оптимізація рівня завантаженості теплогенеруючих 

потужностей 

Втрати тепла 1. Встановлення лічильників тепла 

2. Заміна вікон на енергоощадні 

3. Утеплення фасадів споруд та будівель 

В
о
д

о
п

о
ст

ач
ан

н
я
 

та
 

в
о
д

о
в
ід

в
ед

ен
н

я
  Низька якість води 1. Встановлення систем очистки  

2. Заміна труб на сучасні, найбільш екологічні  

Втрати води 1. Заміна комунікацій 

2. Перехід від аварійно-точкового ремонту до заміни труб 

Забруднення водойомів 

каналізаційними викидами 

1. Біологічне очищення стічних вод 

2. Посилення державного контролю за викидами 

Б
л
аг

о
у
ст

р
ій

 т
а 

са
н

іт
ар

н
е 

о
ч
и

щ
ен

н
я 

 

 

Несвоєчасний вивіз 

побутових відходів 

1. Посилення державного контролю за санітарним 

очищенням  

2. Персональна відповідальність посадовців за виконання 

обов‘язків 

 

 

Несанкціоновані звалища 

1. Притягнення порушників до відповідальності 

2. Виділення земельних ділянок під звалища 

3. Виділення земельних ділянок під полігони утилізації 

відходів 

4. Відкриття підприємств з переробки твердих побутових 

відходів 

Ш
л
я
х
о
в
е 

го
сп

о
д

ар
ст

в
о

 

 

 

Неналежний стан шляхів 

1. Перехід від ямкового до капітального ремонту з 

використанням інноваційних технологій 

Недостатня забезпеченість 

міст мостами та 

автомобільними 

розв‘язками 

1. Будівництво нових мостів та реконструкція існуючих 

2. Будівництво нових автомобільних розв‘язок 

Недостатня кількість 

громадських туалетів 

1. Розширення мереж стаціонарних та біотуалетів 

 

Недостатня кількість 

техніки для прибирання 

вулиць 

1. Закупівля нової спеціальної техніки 



121 

Продовження таблиці 3.1. 

С
л
у
ж

б
а 

п
р
о
ти

зс
у
в
н

и
х
 

за
х
о
д

ів
 

 

 

Загроза руйнації об‘єктів у 

результаті зсуву ґрунту 

1. Обмеження будівельних робіт на небезпечних 

територіях 

2. Ремонт протизсувних гідротехнічних споруд 

3. Будівництво гідротехнічних споруд 

З
ел

ен
е 

го
сп

о
д

ар
ст

в
о

 

 

Недостатня кількість 

«зелених зон» 

1. Упорядкування існуючих та побудова нових парків, 

скверів, лісопарків 

2. Механізація висадки дерев 

3. Залучення спеціалістів високого рівня до оформлення 

вулиць, скверів та парків 

Пошкодження споруд та 

автомобілів зламаними 

деревами 

1. Вирубка сухостою та спилювання гілок, які заважають 

чи несуть загрозу 

Р
и

ту
ал

ьн
е 

о
б

сл
у
го

в
у
в
а

н
н

я
  

 

Недостатня кількість 

міських цвинтарів  

1. Виділення нових земельних ділянок 

2. Будівництво крематоріїв 

Вандалізм на цвинтарях 1. Посилення охорони 

2. Посилення персональної відповідальності  

М
іс

ь
к
и

й
 т

р
ан

сп
о
р
т 

 

Недосконалість графіку 

руху міського 

пасажирського транспорту 

1. Оптимізація маршрутів 

Зношеність рухомого 

складу та транспортної 

інфраструктури 

1. Механізація та автоматизація при обслуговуванні та 

ремонту рухомого складу 

2. Придбання вагонів метро, автобусів, тролейбусів, 

трамваїв  

Велика частка пасажирів-

пільговиків  

1. Перегляд контингенту пільговиків 

Велика кількість ДТП з 

участю міського 

пасажирського транспорту 

1. Підвищення відповідальності перевізників 

 

До принципів стратегії розвитку ЖКГ регіону можна віднести: 

 децентралізації і деконцентрації; 

 партнерства; 

 субсидіарності; 

 мобільності й адаптивності; 

 виділеної компетенції [196]. 

Пріоритетними  інструментами розвитку ЖКГ регіону є: 

 соціальна орієнтація стратегії розвитку; 


