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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ 
В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація. У статті розглядається питання проблем реформування житлово-комунального сектору в 

Україні та можливостей часткового їх вирішення. Звертається особлива увага на проблеми комунального 

господарства в Україні та пропонуються можливі шляхи виходу із кризи, застосування яких є перспектив-

нішим в умовах бюджетної децетралізації.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, бюджетна децентралізація, фінансово стабільна 

структура, місцеве самоврядування.

Summary. This article considers the aspects of problems of reforming of municipal sector in Ukraine and the 

possibilities of their partition considering. It was taken special look at the modern problems of municipal economy in 

Ukraine and it has been proposed the possible ways of coming out of the crisis, implementing of which is more seems to 

be more perspective in the conditions of budget decentralization.
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Постановка проблеми. Житлово-комунальне 

господарство нині — найбільш технічно відстала 

галузь народного господарства із проблемами, які 

набули соціального звучання. Фінансове станови-

ще підприємств, що надають житлово-комунальні 

послуги, незадовільне і зумовлене в основному по-

стійно зростаючою заборгованістю з оплати по-

слуг з боку підприємств, організацій і населення. 

Проблеми розвитку й удосконалення житлово-ко-

мунального господарства набули загальнодержав-

ного масштабу. Президент України ще 19 жовтня 

1999 року підписав Указ «Про прискорення рефор-

мування житлово-комунального господарства», а 

нині в парламенті розглядається проект нової ре-

дакції Житлового кодексу України. При цьому ми 

є свідками суттєвого недофінансування цієї галузі 

на місцевому рівні, що обумовлює появу широкого 

кола нових невирішених проблем.

Держава плекає надію, що у вирішенні про-

блем соціально-економічного характеру роз-

витку територій допоможе фінансово стабільне 

житлово-комунальне господарство, надходження 

від якого є одним із найвагоміших власних над-

ходжень місцевих бюджетів у інших країнах, що 

прямують у напрямку економічної стабілізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блемі фінансового забезпечення й розвитку кому-

нального господарства присвячені праці В. Бєль-

ського [1], О. Гузинець-Мудрик [2], В. Кравченка 

[3; 4], Т. Немченко [5] та інших авторів.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
До сьогоднішнього часу невирішеним залиша-

ється питання фінансового утримання, розвитку 

і фінансування модернізації діючих потужностей, 

насамперед водопостачання й водовідведення, 

міського електротранспорту, санітарного очищен-

ня і переробки сміття. Дійшов критичної межі тех-

нічний стан мереж і споруд, постійно погіршується 

стан житлового фонду. У зв’язку з наявністю таких 

негативних явищ не розроблено системи рекомен-

дацій щодо поліпшення фінансового стану галузі 

та переведення житлово-комунального господар-

ства на фінансову базу місцевого самоврядування.

Ціль статті — подальший аналіз зарубіжних 

і вітчизняних вчених щодо реформування кому-

нального сектору економіки задля перетворення 

його у фінансово стабільну структуру у складі ор-

ганів місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Невід’ємним атри-

бутом місцевого самоврядування є особлива, са-

мостійна форма власності, суб’єктом права якої 

є низовий територіальний колектив. Така форма 

власності багатьма відомими вченими-економіста-

ми [6] розглядається як один із різновидів публічної, 

або громадської, власності. Подібна форма влас-

ності — один із інститутів, що впливає на функці-

онування фінансів місцевих органів влади. Вико-

ристання майна комунальної власності є одним із 

джерел доходів місцевих органів влади. В окремих 

країнах прибуток від використання нерухомого 

майна муніципальної власності становить 10–15 % 

загальних прибутків муніципальних бюджетів [7].

Муніципальна форма власності у своєрідному 

правовому статусі була у царській Росії та в колиш-

ньому СРСР під час НЕПу. У СРСР ця форма влас-

ності розглядалась як різновид державної форми 

власності. Державна власність, згідно з тодішнім 

законодавством, поділялася на державну (націона-

лізовану) і муніципалізовану власність. Цей поділ 

було скасовано в другій половині 20-х років. Так, 

згідно із постановою ВУЦВК і Ради народних ко-

місарів УСРР від 29 жовтня 1926 року, все майно 

було оголошене державним, націоналізованим. 

До 1990 року інститут комунальної власності ні в 

колишньому СРСР, ні в Україні правом не визна-

вався. Відповідна форма власності з назвою «кому-
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нальна» запроваджується лише у 1990 році разом із 

визнанням інституту місцевого самоврядування. 

Поняття «комунальна власність» у законодавстві 

України виникає в грудні 1990 року з прийняттям 

Закону Української РСР «Про місцеві Ради на-

родних депутатів і місцеве самоврядування». Зако-

нодавством визначено, що комунальна власність 

становить основу місцевого самоврядування, а 

також те, що управління комунальною власністю 

здійснюють від імені населення адміністративно-

територіальних одиниць відповідні місцеві ради 

народних депутатів та уповноважені ними інші ор-

гани місцевого самоврядування. До комунальної 

власності було віднесено майно, що передається 

безоплатно колишнім СРСР та Українською РСР, 

іншими суб’єктами, а також майно, що набуваєть-

ся місцевими радами народних депутатів за раху-

нок коштів, що їм належать. Прийнятим у лютому 

1991 року Законом Української РСР «Про влас-

ність» визнано правовий режим майна комуналь-

ної власності. Згідно зі статтею 31 цього Закону 

комунальну власність як власність адміністратив-

но-територіальних одиниць, поряд із загальнодер-

жавною (республіканською) власністю, віднесено 

до державної власності.

Суб’єктами права комунальної власності 

стали адміністративно-територіальні одиниці в 

особі обласних, районних, міських, селищних, 

сільських рад народних депутатів. Управління 

державним майном було покладено від імені на-

роду (населення адміністративно-територіальної 

одиниці) на Верховну Раду Української РСР і міс-

цеві ради народних депутатів, а також на уповно-

важені ними державні органи. Об’єктами права 

комунальної власності визначалося майно, що 

забезпечує діяльність відповідних рад та утворю-

ваних ними органів, кошти місцевих бюджетів, 

державний житловий фонд, об’єкти житлово-ко-

мунального господарства, майно закладів народ-

ної освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі, 

побутового обслуговування, майно підприємств, 

місцеві енергетичні системи, транспорт, системи 

зв’язку та інформації, враховуючи націоналізова-

не майно, передане відповідним міністерствам, 

установам, організаціям, а також інше майно, 

необхідне для забезпечення економічного й соці-

ального розвитку відповідної території.

Крім того, було встановлено, що у комуналь-

ній власності також перебуває майно, передане у 

власність області, району чи іншої адміністратив-

но-територіальної одиниці іншими суб’єктами 

права власності. Визначено: держава та її адміні-

стративно-територіальні одиниці не відповідають 

за зобов’язаннями одне одного у процесі реалізації 

права державної власності. Фактично право кому-

нальної власності в Україні почало здійснювати-

ся із прийняттям Постанови Кабінету Міністрів 

України № 311 від 5 листопада 1991 року «Про 

розмежування державного майна України між 

загальнодержавною (республіканською) власніс-

тю й власністю адміністративно-територіальних 

одиниць (комунальною власністю)», а згодом — із 

прийняттям ще кількох постанов аналогічного ха-

рактеру. Цими постановами затверджено перелік 

об’єктів державного майна, що передаються до 

власності адміністративно-територіальних оди-

ниць (комунальної власності).

Формування комунальної власності в Україні 

ще не завершено, і воно має свої особливості [8].

По-перше, на відміну від практики більшос-

ті зарубіжних розвинутих країн, в Україні май-

но комунальної власності сформовано шляхом 

його безоплатної передачі із загальнодержавної 

до комунальної власності. У зарубіжних країнах 

майно муніципальної (комунальної) власності 

сформоване, як правило, шляхом викупу об’єктів 

приватної власності до власності територіальних 

колективів, а також шляхом створення об’єктів 

комунальної власності за рахунок коштів органів 

місцевого самоврядування.

По-друге, у зарубіжних країнах, включаючи 

й Російську Федерацію, на відміну від України 

до 1996 р., майно комунальної (муніципальної) 

власності не зараховується до складу державної 

власності та є самостійною формою власності — 

власністю територіальних колективів.

По-третє, у зарубіжних країнах суб’єктом 

права комунальної (муніципальної) власності є не 

адміністративно-територіальна одиниця, а тери-

торіальний колектив як носій місцевого самовря-

дування, відповідно, там немає різновидів кому-

нальної власності. На відміну від України, де було 

запроваджено обласну, районну, міську, районну в 

містах, сільську та селищну різновиди комуналь-

ної власності, у зарубіжних країнах право кому-

нальної (муніципальної) власності реалізується 

лише на рівні первинної (низової) адміністратив-

но-територіальної одиниці, що утворюється на 

базі територіального колективу як суб’єкта місце-

вого самоврядування. Економічною основою за-

рубіжних регіональних органів влади, котрі також 

мають певні самоврядні права, є кошти і майно, 

що перебувають у власності населення регіонів.

Прийняття Конституції України, якою не 

передбачається поділу державної власності на 

дві форми — загальнодержавну та комунальну, 

а також закріплення територіальної громади як 

суб’єкта місцевого самоврядування означають 

зміну економічної природи і правового режиму 

майна комунальної власності. Згідно із Консти-

туцією комунальна власність запроваджується як 

форма власності, котрої до цього часу не було в 

Україні. Комунальна власність є власністю відпо-

відної територіальної громади. Сама територіаль-

на громада розглядається як спільність громадян 

України — мешканців міста, села та селища або 
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добровільного об’єднання мешканців кількох сіл, 

що утворюють окреме поселення, наділене пра-

вом самостійно вирішувати питання місцевого 

значення у межах Конституції та законів України. 

Отже, суб’єктом права комунальної власності, за 

Конституцією, є територіальна громада в особі 

представницького органу місцевого самовряду-

вання, що обирається мешканцями міста, села, 

селища або об’єднання сіл. Комунальна власність 

є самостійною і рівноправною формою власності 

поряд із такими, як державна, приватна та ін. За 

своєю економічною природою комунальна влас-

ність є колективною формою власності, оскільки 

відображає відносини колективного присвоєн-

ня мешканцями міст, сіл, селищ та об’єднань сіл 

коштів, об’єктів і майна цієї власності, ставлення 

до них як до своїх. Територіальна громада, маючи 

статус територіального колективу громадян Укра-

їни, є колективним власником коштів, об’єктів і 

майна комунальної власності.

Економічна суть комунальної власності в 

Україні така ж, як і муніципальної у зарубіжних 

країнах. Назва «комунальна власність» є синоні-

мом поняття «муніципальна власність». Термін 

«комунальна власність» походить від поняття «ко-

муна» і вживається як загальноприйнятий поряд 

із терміном «муніципальна власність» у багатьох 

зарубіжних країнах із розвинутими традиціями 

місцевого самоврядування.

Запровадження в Україні комунальної влас-

ності як власності корпоративної, недержавної 

означає створення таких економічних і фінансових 

основ місцевого самоврядування, котрі відповіда-

ють потребам ринкової економіки, об’єктивним 

законам її розвитку. Наслідком запровадження в 

Україні комунальної власності є створення якісно 

нових економічних основ місцевого самовряду-

вання у країні. Із цього моменту органи місцевого 

самоврядування мають власну, юридично оформ-

лену, самостійну фінансово-економічну базу.

На жаль, на відміну від ефективного зарубіжно-

го досвіду розвитку комунальних підприємств як фі-

нансової основи місцевого самоврядування, в умовах 

української моделі створені комунальні підприєм-

ства ще й досі залишаються збитковими. У ході до-

слідження причин збитковості підприємств житло-

во-комунального господарства виявлено наступне.

По-перше, затверджені тарифи не завжди по-

кривають фактичні затрати надавачів послуг. У 

підтвердження сказаного наведемо такі дані. На 1 

квітня 2003 року повне відшкодування фактичної 

собівартості на послуги теплопостачання забезпече-

но у 10 районах та містах Черкаської області, водо-

постачання — у 6, водовідведення — у 8 [9]. Загалом 

по області різниця у тарифах, а відтак і сума збитків 

станом на 01.10.2003 р. становила 60 млн. грн.

По-друге, витрати на тепло є висококорельо-

ваними із цінами на енергоресурси.

По-третє, низький рівень оплати населенням 

комунальних послуг. Заборгованість споживачів 

станом на 1 серпня 2003 року становила 108,6 млн. 

грн., причому найбільшим боржником перед ко-

мунальними службами було населення (58 млн. 

грн.). Збитковість, що виникає при збільшенні 

боргів громадян перед ЖЕК за рахунок несплаче-

ної квартплати, майже повністю зумовлена непо-

внотою та низькою якістю наданих послуг. Низька 

якість послуг, що надаються підприємствами жит-

лово-комунального господарства, призвела до не-

сплати користувачами близько 21 млн. грн. [10].

По-четверте, щорічно знижуються обсяги 

послуг, що надають комунальники. Так, з 2000 по 

2003 роки обсяги послуг із водопостачання й во-

довідведення зменшилися на 10 % [11], із тепло-

постачання — на 34 % [12].

По-п’яте, експлуатація зношених мереж 

та устаткування призводить до значних втрат, 

пов’язаних з їх утриманням і ремонтом. Кількість 

та обсяги повністю амортизованих основних фон-

дів і обладнання, наприклад, теплоенергетики, 

водопостачання й водовідведення у 1,5 раза біль-

ші, ніж у будь-якій іншій галузі. На межі повної 

зупинки ліфтове господарство.

Висновки і пропозиції. Виходячи із вищенаве-

деного, можна зробити загальний висновок про 

те, що такий метод виходу із кризи житлово-ко-

мунального господарства, як збільшення тарифів 

на житлово-комунальні послуги є передчасним і 

недоцільним, адже призведе лише до загострення 

проблеми та збільшення кризи неплатежів.

Для виходу із ситуації, що склалася, пропо-

нуємо:

1. Розробити і затвердити єдиний порядок 

формування тарифів на послуги об’єктів, що ді-

ють на ринках природних монополій та обмежити 

в складі тарифів суми витрат, які не стосуються 

основної діяльності надавачів послуг, а також від-

мінити всі пільгові тарифи, які фінансують кому-

нальні підприємства. При цьому пільги зі сплати 

комунальних платежів можуть фінансувати орга-

ни місцевого самоврядування.

2. Розробити й прийняти нормативно-правові 

акти щодо застосування санкцій за надання послуг 

неналежної якості, несвоєчасність розрахунків тощо.

3. Перейти до цілісної державної регульова-

ної політики формування тарифів у комплексі: на 

електроенергію, газ, водо- й теплопостачання, во-

довідведення.

4. Запровадити новий порядок компенсації 

втрат ЖКГ у разі затвердження тарифів на послу-

ги для населення, нижчих за обґрунтовані витра-

ти комунальних підприємств.
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НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті розглянуті напрями стратегічного управління харчових і переробних підприємств 

із метою підвищення ефективності їхньої діяльності. Особливе значення надається реструктуризації як за-

собу збільшення капіталізації, інвестицій та інновацій в організації виробництва продуктів харчування.

Ключові слова: харчові та переробні підприємства, стратегічне управління, напрями, реструктуриза-

ція, ефективність, модернізація.

Summary. The article deals with areas of strategic management and food processing companies to improve the 

efficiency of the ninth. Of particular importance is restructuring as a means of increasing the capitalization of investment 

and innovation in the organization of food production.

Key words: food processing enterprises, strategic management, direction, restructuring, efficiency and 

modernization.

Постановка проблеми. Глобалізаційні прояви 

світової економічної кризи, загострення продо-

вольчої проблеми, якості життя населення ак-

туалізували питання розробки нових наукових 

підходів та концепцій, практичних заходів та 

механізмів антикризового управління як окре-

мих агропромислових підприємств, так і великих 

холдингів і корпорацій. Повною мірою це стосу-

ється суб’єктів господарювання галузі харчової 

промисловості. Одним із результативних напря-

мів стратегічного управління харчовою галуззю 

є реструктуризація. Поняття реструктуризації є 

досить багатогранним, складним як щодо визна-

чення сутності, так і щодо визначення алгоритмів 

і механізмів здійснення.

Аналіз останніх публікацій. Проблеми реструк-

туризації, підприємств харчової промисловості 

розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних 

вчених-економістів. Насамперед мова йде про 

праці П. Борщевського, Л. Дейнеко, С. Климчук, 

О. Сарапіної, де розглядаються питання реформу-

вання, приватизації, антикризового управління, 

підвищення ефективності харчової галузі. Проте 

наукове обґрунтування форм, механізмів та напря-


