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Вступ 

Місто Миколаїв - обласний центр 514 000 жителів з кораблебудуванням, 

машинобудуванням, кольоровою металургією, соціальною сферою. Працює: 872 великих, 8000 

малих підприємств, 500 суб'єктів підприємництва  4 морських та 2 річкових портів, залізничний 

вузол, два аеропорти. Зареєстровано більше 800 громадських організацій (НГО), 22 органів 

самоорганізації населення, 30 міських та обласних ЗМІ. 

У місті визнано  біля 52 нагальних потреб. Діє 50 відповідних цільових програм з їх 

вирішення. 

Згідно результатів серії  громадських моніторингів, що здійснено ГО м. Миколаєва при 

підтримці різних міжнародних донорів ( МФ «Відродження», Фонд Східна Європа, Дім 

Свободи - Україна, різних програм  USAID), виконання значної  кількості програм має  

проблеми за спонтанності громадського контролю та недофінансування. 

Фінансова неможливість задовольнити всі потреби населення суттєво знижує 

результативність роботи муніципальних служб та органів місцевого самоврядування. В 

результаті це спрямовує роботу органів місцевого самоврядування на пріоретизацію 

соціальних проблем та пошук партнерів з боку громадських організацій для залучення більш 

широкого кола ресурсів на вирішення нагальних соціальних проблем. Здійснення дослідження 

по виявленню та оцінці соціальних пріоритетів, визначенню  найгостріших проблем 

дозволить при хронічному браку коштів найбільш економічно, обґрунтовано та адресно 

вирішувати термінові та життєво важливі проблеми мешканців міста.  

 За результатами серії спільних досліджень Фонду розвитку міста Миколаєва  та 

Миколаївського міськвиконкому  з 2005 р визначаються пріоритетні проблеми розвитку 

громади м. Миколаєва з наступним їх вирішенням з використанням механізму соціального 

інвестування . Методика дослідження пріоритетних проблем з наступним їх вирішенням за 

технологію соціального інвестування  розроблена Одеськім суспільним інститутом соціальних 

технологій та Асоціацією «Ковчег» ( координатора мережі Центрів соціального інвестування, 

що діяла в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Черновіцькій,   та Ар Крим) з 2003 р.    

Таким чином , виявлено проблемна ситуація у м. Миколаєві , що характеризується 

зростанням  незадоволеності активних городян ( лідерів та активістів місцевих громадських 

груп) від невирішеності  пріоритетних соціальних  проблем громади м Миколаєва  за 

наступними пріоритетами : 

 (1) утримання житла і прибудинкових територій ,  

(2) благоустрою мікрорайонів міста Миколаєва» , 

 що стосуються якості формування та державної та міської у політики ЖКГ м. Миколаєва. 

 

Оцінка процесу реформуванні та розвитку  ЖКГ  м. Миколаєва 

 

Проблема функціонування житлово-комунального господарства міста є однією з найбільш 

болючих і нагальних для миколаївців. Традиційно звернення громадян, що стосуються проблем 

ЖКГ, є наймасовішими в статистикою органів місцевого самоврядування. В останні роки ця 

тенденція посилилася. Так лише за 10 місяців минулого року Департамент ЖКГ міста отримав 

близько 5,6 тис. скарг громадян, з них 3,5 тис. стосувалися утримання житлового фонду.  

Для подолання проблем, що накопичилися в ЖКГ, в останнє десятиліття Миколаївська 

міськрада прийняла дві галузеві програми. Зокрема, у вересні 2010р. «Програма реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2010 - 2014 рр.». Документ 

містить у тому числі і положення про обслуговування житлофонду на конкурсній основі, 

ініціатором чого наше місто стало ще в 2007 році. На думку його розробників, демонополізація 

та створення конкурентного середовища повинні позитивно позначитися на галузі. Тим не 

менш, попередня галузева «Програма реформування і розвитку ЖКГ на 2004-2010», опинилася 

практично проваленою, багато її заходів не виконані і перекочували в нинішню Програму. 

Результат невиконання програм - загострення ситуації в ЖКГ, погіршення якості послуг, що 
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надаються (сьогодні всього 10-15% городян задоволені якістю послуг), небажання мешканців 

платити за неякісні та до того ж постійно дорожчають послуги, зростання неплатежів.  

 

Докладніше в Додатку 1 «Доклад директора департаменту ЖКГ миколаївського 

міськвиконкому В. Гайдаржи на засіданні робочої групи з реформування, розвитку та 

тарифної політики в житловому господарстві міста (рішення сесії миколаївської міськради 

від 27.01.2011р)»  

 

Вважається, що однією з головних причин провалу галузевих програм є хронічне 

недофінансування, пов'язане з бюджетними труднощами. Проте, жодні реальний інвестор не 

дасть гроші просто так. До того ж депутати міськради без особливого ентузіазму виділяють 

гроші на ЖКГ і відносяться до галузі як до бездонної бочці: скільки грошей в неї не вкласти, 

позитивного результату все одно не буде. Результат - зниження інвестиційної привабливості і 

погіршення фінансової ситуації. Якщо в минулому році на галузь було виділено 3,2% міського 

бюджету, то в нинішньому (без урахування виплат за кредитом на ремонт доріг) - приблизно 

1,4%. При цьому в інших містах України цей показник коливається в діапазоні  3-15%.  

 

Докладніше в Додатку 2 «Використання коштів міського бюджету  на утримання та 

розвиток житлово - комунального господарства м. Миколаєва у  2010 році» 

 

Чому ні міськрада, ні, тим більше, сторонні інвестори не поспішають вкладати кошти в 

ЖКГ?  

Перш за все, тому, що не бачать реальної віддачі. Одна з причин цього - відсутність 

конкретних критеріїв оцінки роботи галузі. Як правило, ці критерії формулюються як 

«поліпшити», «поглибити» і т.д. Це поряд з відсутністю чіткої стратегії розвитку, концентрації 

ресурсів, системності у виконанні й ефективного громадського контролю є причиною 

хронічного невиконання галузевих програм, причому не тільки стосувалися ЖКГ. Виходить 

замкнене коло: «бідні бо Дурні, а Дурні бо бідні».  

Неможливо домогтися ефективних дій влади, прийняття чітких управлінських рішень без 

наявності критеріїв оцінки роботи ЖКГ. Причому таких критеріїв, які були б зрозумілі не 

тільки житловикам і комунальникам, але і неспеціалістам - депутатам, фінансистам, а 

найголовніше - звичайним споживачам послуг.  

 Виходячи  з цього, в основі кута проблематики ми ставимо наступне: ні реалізована 

раніше «Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Миколаєва на 2004-2005 роки та на період до 2010 року» (рішення міськради № 20/420 від 

2004 р.)  , ні «Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Миколаєва на період до 2014р.» (рішення міськради 03.09.2010  р) не містять мінімального 

набору кількісних індикаторів (показників), що дозволили б обрахувати реальну 

результативність  виконання цих програм (показників затрат, продукту, продуктивності, 

результативності).  
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1. ОПИС ПРОБЛЕМИ/НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

 

a. Яка проблема потребує вирішення? 

 В сьогоднішніх умовах, що потребують поглиблення демократичних ініціатив з метою 

створення впливових дієвих противаг тенденціям централізації влади в державі та пов’язаних з 

цим ризиків зменшення ступеню відкритості дій владної вертикалі, основна глобальна 

проблематика полягає в модернізації механізмів реального громадського контролю політики 

місцевих органів влади в управлінні галузями місцевої інфраструктури. 

 Зокрема, проектною проблемою є відсутність на місцевому рівні механізму 

громадського контролю та показників (індикаторів) результативності  політики розвитку 

житлово-комунального господарства у м. Миколаєві. Формалістичний вираз проблеми полягає 

у  тому, що в м. Миколаєві відсутній необхідний набір показників ефективності виконання 

«Програми реформування та розвитку та ЖКГ до 2014 року»  та  законодавчий на місцевому 

рівні механізм громадського  моніторингу  та оцінки  ефективності даної цільової програми у 

галузі житлово-комунального господарства.  

 Виходячи з викладеного, об’єктом проектного впливу є механізм громадського 

контролю політики розвитку житлово-комунального господарства  у м. Миколаєві, 

побудований на основі моніторингу системи показників результативності.   

Об’єктом аналізу політики є  «Програма реформування та розвитку та ЖКГ до 2014 

року».   

 

b. Які нові можливості відкрилися? 

 У відповідності до діючого законодавства України,  у Миколаєві нині здійснюється 

комплексна політика розвитку ринку житлово-комунальних послуг. На виконання положень та 

визначення напрямків цієї політики, представницьким органом влади – міською радою м. 

Миколаєва ще у 2004 році прийнята  відповідна міська комплексна  «Програма реформування 

та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2004-2005 роки (рішення 

міськради № 20/420  травня 2004  р).  Зважаючи на встановлені терміни, ця програма 

вважається реалізованою у часі. В продовження виконання положень політики місцевих органів 

влади у сфері житлово-комунального господарства, на зміну зазначеній, у 2010 році міською 

радою затверджена нова «Програма реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Миколаєва на період до 2014р.» (рішення міськради 03.09.2010  р), що 

фактично, є пролонгацією термінів попередньо прийнятої Програми. 

 Проте, прийняття та реалізація цих міських комплексних програм залишаються на 

сьогодні  лише можливостями на шляху до реального покращення ситуації в сфері управління 

житлово-комунальним господарством міста. Прийняття та навіть реалізація Програм (досить 

часто лише формальна) – не може вплинути на якість  надання житлово-комунальних послуг 

споживачам, яку на жаль, до сьогодні не покращено. Ілюстративним доказом є те, що невпинно 

зростає позитивна динаміка скарг споживачів житлово-комунальних послуг стосовно якості 

останніх в різні місцеві інстанції:   постійну депутатську комісію з питань ЖКГ та благоустрою 

міста, міському голові, начальнику департаменту житлово-комунального господарства. Це 

говорить про нинішній високий і постійно зростаючий рівень незадоволення городян міста 

якістю надання житлово-комунальних послуг (послуг з водо та теплопостачання, утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій, вивезення твердих побутових відходів). 

У теорії ефективного менеджменту відома істина: кількість не може перейти у якість, 

якщо ця кількість не порахована   до найменших дрібниць.  
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 Виходячи  з цього, в основі кута проблематики ми ставимо наступне: ні реалізована 

раніше «Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Миколаєва на 2004-2005 роки та на період до 2010 року» (рішення міськради № 20/420 від 

2004 р.)  , ні «Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Миколаєва на період до 2014р.» (рішення міськради 03.09.2010  р) не містять мінімального 

набору кількісних індикаторів (показників), що дозволили б обрахувати реальну 

результативність  виконання цих програм (показників затрат, продукту, продуктивності, 

результативності).  

 Навіть у  рішенні міського виконавчого комітету № 1368 від 2008-06-27 «Про порядок 

розроблення та виконання міських цільових програм»  відсутні позиції, що дозволили б нам 

здійснити облік результативності:  

а)  вимоги щодо  чіткого визначення мінімального переліку показників (індикаторів) 

виконання програм, доступних для розуміння кожним пересічним мешканцем м. Миколаєва;  

б) механізм та інструменти громадського моніторингу і контролю ефективності та 

результативності  програм у вигляді процесу процедур демократичних погоджень, 

загальноприйнятних у практиці розвинених країн.   

 Таким чином, безсумнівною відкритою можливістю вдосконалення об’єкту проектного 

впливу є наявність затверджених представницькими органами влади програм, що декларують 

політику реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 

середньостроковий період. Виходячи з аналізу альтернатив (варіантів) вирішення проблеми 

(Додаток 3), найбільш оптимальним шляхом є внесення змін до діючого нормативно-правового 

акту місцевого значення в частині доповнення його системою результативних показників.  

  

c. Якою мірою вирішення проблеми або використання можливостей потребує 

втручання держави? 

 Вирішення проектної проблематики в частині потреби втручання держави пов’язане з 

удосконаленням механізмів правового регулювання з метою впорядкування та приведення у 

відповідність з потребами часу (Програма економічних реформ України до 2014 року «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», режим доступу до 

Програми: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf) – нормативно-

правових актів, що регламентують порядок та методику формування державних та місцевих 

цільових і комплексних цільових програм у частині обов’язкового включення до їх складу 

блоку результативності, що описує ефект від витраченого бюджетного ресурсу центральних та 

місцевих органів влади.  

До нормативно-правових документів центральних органів влади, що потребують 

зазначених змін відносяться: 

- Закон України  «Про державні цільові програми» від 18.03. 2004 р.; 

- Постанова КМУ «Про затвердження порядку розробки та виконання державних цільових 

програм» від 31.01.2007 р. 

До нормативно-правових документів місцевих (м. Миколаєва) органів влади, що 

потребують зазначених змін відносяться: 

- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради  від 27.06.2008 р.         № 1368 

«Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»; 

-  рішення Миколаївської міської ради від 03.09.2010  р. «Програма реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на період до 2014р.»  
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2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ 

СТОРОНАМИ. 

 

 За допомогою дій з реалізації політики  реформування та розвитку житлово-

комунального господарства, органи влади  намагаються досягти підвищення якості надання 

житлово-комунальних послуг. Декларативною метою такої політики є створення комфортних 

умов проживання мешканців – членів територіальної громади на території міста.  

 Для того, щоб зрозуміти природу потреб участі громадськості у регулюванні та контролі 

житлово-комунальних послуг, необхідно здійснити короткий компонентний аналіз діяльності 

підприємств, як суб’єктів, що надають ці послуги: 

А) комунальні підприємства, що надають житлово-комунальні послуги є ринково 

орієнтованими  -  відтак  їх основною метою є отримання прибутку;  

Б) у місцевій інфраструктурі ці підприємства виступають фактичними монополістами в 

своїй галузі – відтак їх прибутки практично не залежать від якості послуг, що продаються, адже 

відсутня конкурентна складова;  

В) зазначені комунальні підприємства одночасно перебувають під юрисдикцією 

(організаційно-правовим підпорядкуванням) місцевих органів влади. 

 Як бачимо, жоден з наведених векторів інтересів підприємств не направлений на 

комфорт проживання мешканців та на підвищення якості послуг. Більш того, підприємства 

природно йдуть по екстенсивному шляху розвитку   (зацікавлені в постійному збільшенні 

витрат бюджету у вигляді їх дотування,  що в свою чергу, пов’язане з постійним підвищенням 

тарифів на плату житлово-комунальних послуг для населення). 

 Таким чином, ми спостерігаємо чіткий конфлікт цілей політики місцевих органів влади  

та комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. 

   Для врівноваження подібного конфлікту цілей суб’єктів управління галуззю, світова 

практика знає єдиний дієвий інструмент, (дія якого не виходить за межі принципів публічного 

державного  управління) – громадський контроль обох суб’єктів:  

- з одного боку громада здійснює контроль управлінських дій місцевих органів влади з 

метою дотримання ними декларативних цілей; 

- з іншого боку – громада проводить постійний моніторинг діяльності комунальних 

підприємств житлово-комунальної сфери з метою врівноваження кількості отриманих ними 

коштів у вигляді оплати тарифів та результату від витрачання цих коштів, тобто, якості послуг, 

що вони надають. 

Таким чином, основною зацікавленою стороною є громадськість (члени територіальної 

громади) м. Миколаєва. Іншими  зацікавленими сторонами є: 

- місцеві органи влади м. Миколаєва ( в т.ч. міський голова, виконавчий комітет, міська 

рада, профільна депутатська комісія ради, департамент житлово-комунального господарства м. 

Миколаєва); 

- комунальні підприємства м. Миколаєва, що надають послуги у сфері водопостачання, 

теплопостачання та обслуговування об’єктів житлового фонду м. Миколаєва. 

Виходячи з визначення, що публічні консультації – це процес комунікацій між органами 

державної влади та громадянами (зацікавленими сторонами), за допомогою якого обидві 

сторони стають поінформованими про різні перспективи та пропозиції урядової політики і які 

надають можливість громадянам впливати на зміст рішень, що їх ухвалюють органи державної 

влади, метою проведення консультацій з зацікавленими сторонами  у реалізації Проектної 

діяльності є поліпшення якості публічної політики в сфері житлово-комунального господарства 

м. Миколаєва через запровадження системи результативності (ефективності) послуг 
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підприємств житлово-комунального господарства а також встановлення відповідності між 

вартістю цих послуг та їх якістю, що обліковується конкретними реалістичними кількісними 

показниками результативності. (Додаток 6 + Додаток 5 «Пам’ятка споживача») 

 

3. ОБГРУНТУВАННЯ  ПРОБЛЕМИ. 

 

a. Наскільки великі масштаби проблеми? 

 Проблема відсутності системи результативності послуг, що надаються у житлово-

комунальному господарстві, характерна не тільки для міста Миколаєва.  На сьогодні жоден з 

регіонів України (за виключенням небагатьох міст в Львівській, Житомирській, Луганській 

областях та АР Крим) не оперує інструментами такої комплексної системи. Тарифна політика 

місцевих підприємств житлово-комунальної сфери враховує лише їх вартісну складову.   

Проте, існує зарубіжний досвід, де тарифи враховують критерії та ступінь якість 

відповідної послуги. Так, в Польщі практикується щоквартальне анонімне опитування 

населення  про якість послуг з тепло - та водопостачання; в Німеччині працює система вартості 

послуг за категоріями їх якості:  мешканці можуть обирати категорію якості комунальних 

послуг, і від цього залежить їх вартість (чим нижча категорія якості, тим дешевший тариф); у 

переважній кількості країн Євросоюзу не існує монополізму у цій сфері – послуги надаються на 

конкурсній основі, і т. Ін. Але об’єднує досвід всіх цих та інших розвинутих країн світу те, що 

ще з 50-х -60-х (а в США – з кінця 30-х ) років минулого століття запроваджена система 

публічних моніторингу та оцінки програм, зокрема, в галузі «житлово-комунальне 

господарство».  

Що стосується проблематики в масштабах України, то говорити про неї було б недоречно, 

оскільки, як відомо, галузь житлово-комунальне господарство повністю відноситься до 

компетенції органів місцевого самоврядування та відноситься до їх власних повноважень  

(Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР). Видатки 

на здійснення програм галузі фінансуються виключно за рахунок коштів 2-го кошика місцевих 

бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Відповідно, 

держава повністю передала владні повноваження в цій галузі місцевим органам влади, і 

говорити про масштаб проблематики можна лише з позицій регіонального управління. 

Таким чином, масштаб проблеми лежить в межах території майже всієї держави та на 

рівні майже всіх її регіонів, проблематика характерна для сучасного стану розвитку майже всіх 

територіальних громад в Україні. 

 

 

b. Які зміни відбулися останнім часом? 

 

         Зміни, що відбулися останнім часом в частині вирішення проблематики, доцільно 

розглядати з двох позицій: зміни на державному рівні та зміни на рівні м. Миколаєва. 

Зміни на державному рівні полягають у змінах механізму правового регулювання 

бюджетної сфери (їх потрібно характеризувати саме з цієї точки зору, оскільки ресурсне 

забезпечення галузі житлово-комунальне господарство здійснюється за рахунок коштів 

місцевих бюджетів). Реформа бюджетної сфери та сфери соціально-економічного розвитку 

направлена на запровадження програмно-цільового методу, основою якого є відповідність між 

оптимальною кількістю ресурсу (вартістю послуг) та максимальною кількістю соціально-

економічного ефекту (результативністю, ефективністю послуг).  
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 До нових нормативно-правових актів, що регламентують проведення відповідних 

перетворень на державному рівні відносяться: 

- Бюджетний Кодекс України (Закон, Кодекс вiд 08.07.2010 № 2456-VI); 

- Програма економічних реформ України до 2014 року «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»; 

- Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання проведення експерименту із 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 

09.07. 2010 року N 679;  

- Накази міністерств та відомств в частині затвердження типових показників 

результативності бюджетних програм  (2010-2011 рр). 

Проте, всі зазначені документи стосуються лише програм в частині делегованих 

повноважень, в галузі ж власних повноважень (до яких відноситься житлово-комунальне 

господарство) нормативно-правові акти не розглядають подібних позицій взагалі. 

 До змін у напрямку проведення відповідних перетворень на рівні м. Миколаєва можна 

віднести діяльність ФРММ, який: 

- протягом останніх чотирьох років здійснив чотири дослідження аналізу місцевої 

політики на предмет відкритості, прозорості ефективності застосування конкурсних механізмів 

при формуванні ринку житлово-комунальних послуг, самоорганізації населення, та 

інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування у м. Миколаєві. Згідно його 

рекомендацій підготовлено 15 нормативно-правових актів місцевого самоврядування сфері 

житлово-комунального господарства, реформування місцевого самоврядування, впровадження 

технологій е-урядування та е-демократії,  зокрема у сфері розвитку житлово-комунального 

господарства розроблено чотири  нормативно-правових акти місцевого значення, направлених 

на підвищення якості надання послуг громаді та відкритості діяльності галузі. 

  -  у грудні 2007 р  з метою консолідації зусиль громадських організацій та ЗМІ у 

просуванні відкритих, прозорих антикорупційних  механізмів у житлово-комунальному 

господарстві при координації ФРММ сформовано Миколаївську обласну антикорупційну 

коаліцію «Почин», у складі 5 громадських організацій, 1 ОСН м. Миколаєва газети «Южная 

правда та ТРК «МАРТ», громадських організацій з та Н.Буг та м. Баштанка. Прикладами 

результатів успішних проектів та компаній Фонду розвитку міста Миколаєва – координатора 

коаліції «Почин» сфері житлово-комунального господарства, реформування місцевого 

самоврядування за останні 4 роки: 

І.  2007р-2008 р. проект «Реформа ЖКГ: Моніторинг впровадження конкурсних 

механізмів у 3-х містах Миколаївщини». За його результатами:  

- У відповідності до рекомендацій аналітичного документу «Аналіз реалізації конкурсних 

механізмів з надання житлово-комунальних послуг в 3-х містах Миколаївщини» та за 

результатами компанії громадського лобіювання інтересів споживачів послуг з утримання 

будинків споруд та прибудинкових територій прийнято 2 пакети  НПА, що забезпечують 

виконання Постанови КМУ №631 при проведенні конкурсів з виявлення постачальників послуг 

на утримання будинків споруд та прибудинкових територій у м. Миколаєві та Н. Бузі.  

- З метою узагальнення та поширення досвіду успішних практиків громадського 

лобіювання реформ у житлово-комунальному господарстві 14.07.2008 р проведено Першу 

Всеукраїнську конференцію «Формування ринку житлово-комунальних послуг та механізми 

підвищення їх якості». У заході взяло участь 60 осіб з м. Миколаєва, м. Києва, м. Одеси, 

Херсона, Луганська, Северо-Донецька,  Ів-Франківська.  
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ІІ. У 2009 р  реалізовано проект  «Громадський аудит менеджменту підприємств як 

інструмент розвитку ринку  житлово-комунальних послуг  у м. Миколаєві». У відповідності до 

рекомендацій аналітичного документу проекту «Стан менеджменту підприємств ЖКГ у м. 

Миколаєві» та за результатами компанії громадського лобіювання миколаївською міською 

радою прийнято рішення  №42/13 від 17.12.2009 р.  «Положення про конкурсну комісію з 

утримання споруд та прибудинкових територій у житловому фонді комунальної власності 

міста».  

- У м. Миколаєві сформована методика громадською аудиту менеджменту підприємств 

ЖКГ, видана у підсумковій  брошурі проекту - Методичного посібника з проведення 

громадського аудиту менеджменту житлово-комунальних підприємств  «Формирование рынка 

жилищно-коммунальных услуг» (экспресс  – рекомендации по «горячим» следам проведения 

общественного аудита  менеджмента качества предприятий ЖКХ г. Николаева -2009).  

- З метою узагальнення та поширення досвіду успішних практиків громадського 

лобіювання реформ у житлово-комунальному господарстві 10.12.2009 р. проведено Другу 

Всеукраїнську конференцію «Формування ринку житлово-комунальних послуг та механізми 

підвищення їх якості». У заході взяло участь 86 осіб з м. Миколаєва, м. Києва, м. Одеси, 

Херсона, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Кременчука, Ів-Франківська.  

ІІІ. У 2010 р експерти ФРММ брали участь у розробці проекту «Програми реформування 

та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2010 -14 р», що прийнято з 

зауваженнями на сесії міськради від 03.09.2010р. Одним з таких зауважень стало пропозиція 

голови правління ФРРМ М. Золотухіна щодо впровадження щорічного  моніторингу оцінки 

рівня задоволення жителями міста якістю надання житлово-комунальних послуг, а саме 

«проведення щорічного аналітичного дослідження щодо оцінки рівня задоволення жителями 

міста якістю надання житлово-комунальних послуг». 

ІV. Здійснено аналітичне дослідження «Рівень розвитку соціальних комунікацій при 

формуванні та реалізації міської політики  розвитку м. Миколаєва» . Виявлена відсутність 

дієвого механізму контролю ефективності та оіду виконання вирішень органів місцевого 

самоврядування. Повний текст дослідження  http://www.frgn.mk.ua . За рекомендаціями 

дослідження робочою групою за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» розроблено 

проект Програми «Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010-

2015 роки»,  що є складовою «Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 

2010 р (рішення міськради №46/06 від 13.05.10 р.), та  затверджена  сесією Миколаївською 

міської ради №   від 24.06.2010р .   

 Програма вперше в практиці програмування соціально-економічного розвитку містить 

набір показників якості виконання програм (показників затрат, продукту, продуктивності, 

результативності) та механізм моніторингу і  оцінки виконання програми. 

 Таким чином, останнім часом як на державному, так і на місцевому рівні відбулися 

значні зрушення в вирішенні Проектної проблематики. Особливо відчутними ці зрушення є в м. 

Миколаєві і продовження її вирішення становить значний інтерес громадськості та громадських 

організацій міста, а політична підтримка таких зрушень відбувається в першу чергу завдяки 

міському голові міста, який представляє позицію виконавчих органів влади. Політична 

підтримка представницьких органів влади полягає в конструктивній співпраці різнойменних 

політичних сил з метою задоволення потреб громадськості як виборців. 

 

 

 

 

http://www.frgn.mk.ua/
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c. Які соціальні та економічні умови правлять за тло розвитку подій? 

 

Соціально-економічний розвиток нашої держави, на тлі якого розвивається проектна 

проблематика протягом останніх років не був стабільним, що пояснювалось як зміною 

зовнішньоекономічної кон’юнктури, так і внутрішніми чинниками, зокрема непослідовністю 

державної економічної політики, відсутністю прогресу у проведенні структурних реформ. 

Так, протягом 2000-2004 років спостерігались високі темпи зростання економіки (в 

середньому на 8,4 відсотка) в умовах позитивної дії зовнішніх чинників, інтенсифікації 

виробництва та підвищення продуктивності праці. Після прискореного економічного зростання 

у 2004 році (12,1 відсотка) темпи реального зростання ВВП у 2005 році суттєво уповільнились – 

до 2,7 відсотка, що стало результатом моделі економічного розвитку, орієнтованої на 

стимулювання зростання прискореними темпами доходів населення та споживчого попиту. 

Відсутність необхідних інвестицій у модернізацію виробництва та створення нових, 

конкурентоспроможних виробничих потужностей стала головним чинником неспроможності 

вітчизняного виробника задовольнити споживчий попит, який швидко зростав. 

У 2006-2007 роках українська економіка продемонструвала позитивну динаміку розвитку, 

долаючи негативні наслідки суттєвого підвищення вартості енергоресурсів. Реальне зростання 

ВВП у середньому за два роки становило 7,6 відсотка (з них на галузь житлово-комунального 

господарства випадало 0,4 % - це найвищий показник за всю історію незалежності держави). Це 

забезпечило високі темпи зростання доходів населення та розширення внутрішнього попиту 

(реальна заробітна плата у 2006 році зросла на 18,3 відсотка, у 2007 році – на 12,5 відсотка). 

У 2008-2009 роках розвиток національної економіки відбувався під впливом світової 

фінансово-економічної кризи, внаслідок якої проявились структурні диспропорції та 

дисбаланси вітчизняної економіки, що накопичились у попередніх періодах екстенсивного 

зростання. До липня 2008 року в цілому розвиток економіки характеризувався позитивними 

тенденціями, однак  починаючи з серпня відбулась різка зміна макроекономічної динаміки у 

відповідь на поширення світової фінансової кризи. За результатами року реальне зростання 

ВВП уповільнилось до 2,3 відсотка, рівень інфляції становив 25,2 відсотка, чого не 

спостерігалось протягом семи останніх років, обсяги промислового виробництва знизились на 

5,2 відсотка порівняно з 2007 роком. 

Початок 2009 року став продовженням негативних тенденцій другої половини 2008 року. 

Поглиблення світової фінансової кризи та згортання виробництв у ряді країн світу, падіння 

попиту та цін на світових товарних ринках, скорочення обсягів фінансування майже з усіх 

джерел (обмеження кредитування, установлення більш жорстких умов отримання кредитів, 

підвищення відсоткових ставок на кредити внаслідок погіршення ліквідності банківських 

установ) негативно позначилось на економічному становищі України. Середньорічний 

офіційний курс гривні до долара США у 2009 році девальвував на 47,9 відсотка (за 2008 рік на 

4,3 відсотка) і становив 7,79 грн./дол. США. Криза яскраво продемонструвала слабкість 

сировинної експортоорієнтованої моделі економіки України, яка не змогла протистояти 

викликам та ризикам, сформованим світовою економікою в другій половині 2008 року. 

В умовах пожвавлення світової економіки, проведення виваженої фінансово-бюджетної 

політики, в Україні спостерігається поступове відновлення позитивної динаміки економічного 

зростання у 2010 році. Новим Президентом та Урядом розпочато процес проведення 

структурних реформ: податкової реформи, яка передбачає зниження податкового тиску на 

економіку; підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, 

впровадження енергозберігаючих технологій; реформування житлово-комунальної сфери 

шляхом розвитку конкурентних відносин та підвищення ефективності житлово-комунальних 
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послуг; запровадження принципів науково-технічного та інноваційного розвитку в усіх сферах 

соціально-економічного розвитку. 

Розроблення та реалізація комплексу структурних економічних реформ забезпечать 

підґрунтя для формування структури послуг, зокрема, галузі житлово-комунального 

господарства, більш стійкої до впливу зовнішніх шоків.  

2010- початок 2011 років характеризуються відновленням економічного зростання після 

кризових 2008-2009 років. Водночас вони мають створити основи для структурної перебудови 

економіки, розширення інвестиційного та внутрішнього попиту, активізації інвестиційної 

діяльності та підвищення реальної ефективності економіки і соціальної сфери. До кінця 

2010 року досягнуто зростання реального ВВП на рівні не нижче 103,7 відсотка, а за 2 місяці 

2011 року – на 4,5 відсотка (з них, на галузь ЖКГ випадає 0,1%). Вже у 2012-2013 роках 

структурні реформи мають принести свої результати, прогнозується нарощення темпів 

реального зростання ВВП (на рівні 6,5 відсотка, з них по галузі ЖКГ – 0,4%) разом із 

послідовним зниженням інфляційного тиску в економіці (до 6,2 відсотка у 2013 році). 

Базовими припущеннями прогнозу економічного і соціального розвитку України є 

стабільність розвитку світової економіки, сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура, 

виважена соціальна політика, поліпшення інвестиційного клімату, введення в дію положень 

Податкового кодексу України, активізація кредитування банківською системою реального 

сектору економіки, оптимізація тарифної політики підприємств житлово-комунального 

господарства. 

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ УСКЛАДНЕНЬ, ЯКЩО ПРОБЛЕМУ НЕ БУДЕ 

ВИРІШЕНО. 

 

a. Як це позначиться на суспільному житті? 

Впливи не вирішення проектної проблематики, що призведуть до ускладнень в 

суспільному житті міста Миколаєва можна описати наступними пунктами: 

i. Зниження рівня реальних споживацьких доходів та відповідне збільшення видатків 

населення, пов’язані з неконтрольованою тарифною політикою підприємств, що надають 

житлово-комунальні послуги. За законами ринкової економіки таке зменшення доходів 

неминуче веде до зниження рівня оплати тарифів – тобто, до поглиблення кредиторської 

заборгованості населення за послугами житлово-комунального господарства, іншими словами – 

чим швидше зростають зобов’язання (тарифи), тим повільніше вони виконуються 

(оплачуються; 

ii. Зниження довіри населення до місцевої влади через нездатність останніх досягати  

декларативних цілей в політиці управління сферою житлово-комунального господарства;  

iii. Зростання рівня невдоволеності населення якістю послуг (ці послуги є критично 

важливими в переліку життєвих соціальних потреб у сучасному світі), що призводить до 

виникнення та зростання соціальної напруги в громаді; 

iv. «Відстороненість» громадян від участі в управлінні містом, що призводить в перспективі 

до проблематики зовсім іншого характеру – політичного, яка в свою чергу породжує 

нестабільність системи управління в цілому; 

v. Відсутність індикації якості житлово-комунальних послуг призведе до поглиблення 

загальної проблематики  у цій сфері, адже відомо, що для того «щоб якісно управляти будь-чим, 

(в тому числі і державою – авт.), потрібно чітко знати, куди саме рухається об’єкт, яким ми 

управляємо» (Г. Мінтцберг) 
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vi. Зростання рівня небезпеки техногенного характеру через закритість та непрозорість 

систем якості  і стану результативності кожної послуги. 

vii. Зловживання комунальних підприємств в частині розрахунку показників, що 

включаються до тарифів – відсутність та закритість інформації про якість та результативність 

призводить до появи необґрунтованих статей собівартості послуг; 

viii. Розпорошення та нецільове використання коштів платників податків – адже значна 

частина програм фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

 

b. Якими будуть масштаби цих явищ? 

 Невирішення проектної проблематики та відсутність дієвого  механізму громадського 

контролю і моніторингу є загрозою реалізації міської політики реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства за участю споживачів послуг цієї галузі. Їх альтернативою 

може стати запровадження суто авторитарних методів керування містом, зміцнення владної 

вертикалі та руйнування системи житлово-комунального господарства. 

 

c. Що перешкоджає подоланню проблеми? 

До основних чинників, які перешкоджають подоланню Проектної проблеми слід віднести 

наступне: 

i. Категорична  незацікавленість комунальних підприємств, що надають послуги в 

житлово-комунальній сфері м. Миколаєва у становленні системи результативності та 

ефективності послуг, адже в цьому випадку, зважаючи на стан, писаний в Розділі 1 записки, в 

більшості випадків картина буде несприятливою для цих підприємств: ресурс, що витрачається 

на забезпечення послуг неспіввідносно вищий, ніж якість та результативність від їх надання. 

Крім того, затвердження чітких показників результативності у «Програмі реформування та 

розвитку та ЖКГ до 2014 року» ( у вигляді внесення змін до цього нормативно-правового акту) 

створить підґрунтя для конкурентного середовища (можливості конкурсного відбору 

підприємств – надавачів послуг за принципом «краща якість за оптимальний ресурс») 

ii. Формалістична та процедурна  незацікавленість Департаменту житлово-комунального 

господарства м. Миколаєва, оскільки з обсяг роботи збільшується: при внесенні відповідних 

змін до Програми, працівникам потрібно аналізувати не тільки стан фінансової складової 

роботи комунальних підприємств, а й стан результативності їх роботи по кожному з 

затверджених показників, систематично проводити та оприлюднювати моніторинг показників 

результативності. З цієї перешкоди випливає наступна: 

iii. Низький рівень підготовки кадрів департаменту житлово-комунального господарства, їх 

неготовність пристосовуватися до нових управлінських реалій та викликів часу. 

iv. Стійка апатія населення в питаннях, пов’язаних з вирішенням питань місцевого 

значення. Загальна соціально-економічна проблематика спричиняє зневіру громади у 

можливості реальних позитивних перетворень, у особистій причетності до прийняття будь-яких 

публічних рішень. 
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5. ФОРМУЛЮВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ. 

 

a. Наскільки важливою видається проблема зацікавленим сторонам? 

 Для з’ясування важливості Проектної проблематики, ефективним шляхом вбачається 

проведення фокус-груп з опрацюванням відповідних блоків питань. Ці фокус-групи можуть 

працювати за напрямками (видами житлово-комунальних послуг, що надаються населенню) 

(Приклад у Додаток 4). До цих напрямків відносяться: 

i. Ключові питання для опрацювання фокус групи по оцінці рівня задоволення жителів 

міста якістю надання послуг у сфері утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, 

вивезення ТБО, благоустрою та санітарної очистки 

ii. Ключові питання для опрацювання фокус групи по оцінці рівня задоволення жителів 

міста якістю надання послуг у водопостачання та водовідведення, теплопостачання.   

 Для опрацювання на цих фокус-групах пропонуються такі блоки питань: 

Блок 1. 

А) Як Ви оцінюєте ситуацію в сфері надання послуг у сфері утримання будинків, споруд 

та прибудинкових територій, вивезення ТБО, благоустрою та санітарної очистки (для фокус 

групи 5.1.2. - надання послуг у водопостачання та водовідведення, теплопостачання) - існуюча 

ситуація (Що вже зроблено? Що зараз добре? Що не подобається?)  

Б)  Як Ви оцінюєте ситуацію з розвитком конкурентного середовища у м. Миколаєві у 

сфері надання послуг житлово-комунального господарства? (Проведення конкурсу на 

виявлення постачальників житлово-комунальних послуг)  

Блок 2. 

А) Як Ви оцінюєте ефективність міської політки в сфері розвитку та реформування ЖКГ, 

(далі міська політика ЖКГ). Існуюча ситуація (Що вже зроблено? Що зараз добре? Що не 

подобається?)  

      Б) Як Ви оцінюєте роль громадськості міста, ЗМІ в процесі реалізації міської політики 

ЖКГ? 

       В) Як би Ви сформулювали основну (і)  проблему (и) реалізації міської політики 

ЖКГ? 

 

b. Якими можуть бути шляхи вирішення проблеми? 

 

Для  означення шляхів вирішення проблеми пропонується опрацювання наступного блоку 

питань: 

 

Блок 3.  

 А) Які на Вашу думку повинні бути критерії ефективності реалізації міської політики 

ЖКГ?  

Б)  Які на Вашу думку повинні бути результативні показники «Програми реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на період до 2014р.» у сфері 

утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, вивезення ТБО, благоустрою та 

санітарної очистки (для фокус групи 5.1.2. - надання послуг у водопостачання та 

водовідведення, теплопостачання) ?    

В) Перелік інформації, яка потребує (на думку учасника) оприлюднення органами 

місцевого самоврядування/органами виконавчої влади в сфері надання послуг - ЖКГ, для 

забезпечення прозорості діяльності ОМС,  та форми її оприлюднення. 

 



15 
 

6. СУЧАСНИЙ СТАН У ПРОБЛЕМНІЙ СФЕРІ ТА ОЦІНКА ЧИННОЇ ПОЛІТИКИ. 

 

a. Сучасна державна політика у сфері житлово-комунального господарства, що 

викликає занепокоєння. 

 

 Житлово-комунальне господарство – це галузь народного господарства країни, 

результати діяльності якої значною мірою визначають соціально-економічні показники 

розвитку суспільства. В сучасних умовах реформування економіки забезпечення ефективного 

функціонування ЖКГ стає одним із ключових аспектів трансформування національної 

економіки. 

 Ринок житлово-комунальних послуг є складною соціально-економічною системою, яка 

включає як ринки природних монополій (тепло-, водопостачання та водовідведення), що 

потребують запровадження відповідного державного регулювання, так і потенційно 

конкурентні ринки обслуговування (утримання та ремонту житла, вивозу сміття, благоустрою 

тощо), які на сьогодні є штучно монополізованими. Ті та інші не відповідають очікуванням 

громадян ані щодо кількості та якості надаваних послуг, ані щодо їх вартості, ані щодо 

можливості обрати ці послуги відповідно до існуючих у споживачів потреб.  

 Людина, яка не задоволена умовами проживання, не забезпечена належним опаленням, 

отримує воду за графіком, не впевнена у якості питної води – не може нормально працювати, 

ефективно використовуючи свій потенціал. Недосконалість системи управління житлово-

комунальним господарством в Україні,недостатні темпи реформування призвели до того, що 

підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати 

споживачам послуги належних рівня та якості. 

 Управлінська ціль розвитку галузі ЖКГ полягає у створенні належних умов для 

реалізації державної політики у пріоритетних напрямах розвитку сфери житлово-комунального 

господарства, концентрації на них фінансових, матеріальних та інших ресурсів, виробничого і 

наукового потенціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, постачальників,споживачів послуг, які 

формують та використовують основні фонди ЖКГ України . 

 Сучасні умови господарювання потребують нових підходів до аналізу кількісно-якісного 

стану ЖКГ. Необхідні обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку галузі, методологічне 

забезпечення формування регіональних програм розвитку ЖКГ в частині оцінювання їх 

ефективності та результативності. Нині очевидною стає необхідність прийняття радикальних 

рішень, що дали б змогу зберегти соціально прийнятний рівень навантаження на бюджети 

домогосподарств з боку житлово-комунальних тарифів і водночас забезпечити належну якість 

надання послуг та запобігання фізичному руйнуванню інфраструктури ЖКГ, що зростає. 

 Соціальне і політичне значення питань житлово-комунальної сфери неможливо 

переоцінити. Із цими питаннями будь-який громадянин стикається щодня. Загальновідомо, що 

стан житла, у тому числі під’їздів, дворів та вулиць,температура батарей опалення і чистота 

водопровідної води являють собою один з основних показників якості життя, відношення плати 

за ці послуги до власних доходів – до рівня життя, а можливість впливу на зміни ситуації в 

ЖКГ – рівня реальної свободи.  

 Ступінь задоволеності населення станом житлово-комунального обслуговування є 

оцінкою діяльності влади та органів місцевого самоврядування. З огляду на це, реформування 

галузі має здійснюватися дуже виважено й обережно з урахуванням громадської думки, 

запровадженням дієвих механізмів її постійного вивчення та інструментів демократичних 

погоджень кожного рішення, що приймається у цій сфері управління. Аналізуючи сучасну 
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ситуацію в ЖКГ країни, варто звернути увагу незадоволеність всіх учасників соціальних та 

економічних відносин у цій галузі.  Споживачі послуг і підприємства не задоволені 

якістю: безперервністю, дотриманням температурного й санітарного режимів та інші, що 

призводить до величезних сум неплатежів населення, боргів бюджетних організацій і 

підприємств. Це, у свою чергу, спричиняє значне відставання доходів підприємств і організацій 

галузі від експлуатаційних витрат, що позбавляє можливості розвивати виробництво, 

поповнювати оборотні кошти, обновляти основні фонди. Внаслідок цього на підприємствах 

галузі функціонує значна частина морально застарілого й фізично зношеного устаткування 

(котли, насоси, інженерні мережі тощо), заміна яких могла б значною мірою сприяти 

зменшенню вартості житловокомунальних послуг і економії енергоресурсів. 

 В ЖКГ України на сучасному етапі спостерігається поєднання проблем економічного, 

організаційного та технологічного походження. Ключовими проблемами вітчизняного ЖКГ 

можна вважати: 

 - низьку якість житлово-комунальних послуг; 

 - високий ступінь регіональної диференціації стану забезпеченості та якості надання 

житлово-комунальних послуг; 

 - зношеність основних фондів галузі, застарілість технологій і, як наслідок, значні 

витрати (води, теплової енергії тощо) та низька енергоефективність (близько 70% житлового 

фонду збудовано до 1970 р., зношеність основних фондів перевищує 60%, енергоємність послуг 

у 2,5–3 рази перевищує показники європейських держав; якщо на початку 1990-х рр. у 

середньому в Україні на 100 км комунальних мереж припадало 30–40 аварій, то останніми 

роками цей показник сягнув 180 аварій на 100 км водопроводу та 10–20 – на 100 км мереж 

теплопостачання); 

 - невідповідність наявних інфраструктурних потужностей вимогам та потребам,що 

зростають; 

 - високий рівень монополізації сфери надання житлово-комунальних послуг та слабкий 

розвиток конкуренції у цьому секторі; 

 - недосконалість нормативно-правового регулювання діяльності галузі, насамперед, у 

сфері диверсифікації постачальників послуг; 

 - непрозорість формування цін/тарифів за послуги та поточної діяльності підприємств 

ЖКГ; 

 - неефективну систему управління, злиття замовника і підрядника і водночас розрив між 

споживачем і замовником послуг; 

 - незавершеність приватизації житлового фонду у частині асоціювання власників житла у 

багатоквартирних будинках в об’єднання співвласників (ОСББ). 

  Значний запас міцності житлово-комунальної інфраструктури, закладений у минулому, 

вже вичерпано, впродовж останніх двох десятиліть галузь не оновлювалася. Існуючий стан 

ЖКГ України є результатом постійного зниження обсягів інвестицій, вкладених у цю сферу. 

Більш того, проблеми ефективності житлово-комунального сектора реально загрожують 

національній безпеці. 

 

b. У чому виявляються нові ініціативи щодо вирішення проблеми? 

 

 Реалізація ініціатив будь-якого державного або місцевого проекту залежить не тільки від 

самої Програми дій, якою б хорошою вона не була, а також від людей, дійсно зацікавлених у її 

виконанні. Тому, з огляду на стимулювання позитивної динаміки процесів, доцільним є 

проведення роботи, спрямованої на прискорення формування інститутів, що визначають 
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взаємини громади, як споживачів послуг, органів влади як реалізаторів політики у цій сфері та 

підприємств як продавців послуг. 

 Для вирішення проблеми та створення таких інститутів у м. Миколаєві, необхідно внести 

зміни до процесу та процедур розробки та оцінки реалізації відповідних міських цільових 

програми  (на прикладі Програми реформування та розвитку ЖКГ) через розробку відповідних 

показників результативності політики розвитку та реформування ЖКГ та  механізму 

громадського моніторингу та оцінки за вказаними індикаторами. (Додаток 4) 

 По - перше, якісне дослідження Проекту дозволить визначити причини виникнення (не 

вирішення) проблем розвитку та реформування ЖКГ, не сприйняття городянами цілей та 

завдань реформування. Дозволить сформувати альтернативні політики вирішення проблеми 

розвитку та реформування ЖКГ. Розробити рекомендації щодо впровадження змін до 

локальних НПА.  

 По - друге, буде сформовано необхідний набір індикаторів ефективності виконання  

«Програми реформування та розвитку та ЖКГ на 2014»  та  законодавчий на місцевому рівні 

механізм громадського  моніторингу  та оцінки  ефективності цільової програми у ЖКГ. 

 Загалом,  це дозволить сформувати вагомі аргументи для зацікавлених сторін , що 

приймають рощення та мають вплив на формування та реалізацію політики розвитку в місті. 

Що є необхідною умовою проведення успішної компанії громадського лобіювання наступних 

проектів змін у нормативно-правові акти місцевого значення: 

-  у рішення міськвиконкому № 1368 від 2008-06-27 «Порядок розробки та виконання 

міських цільових програм (ріш. № 1368), що містять:  

1)    обов’язковий перелік результативних показників виконання програм; 

 2) механізм громадського моніторингу та оцінки ефективності цільових та комплексних 

програм соціально-економічного розвитку міста Миколаєва. 

- у рішення міськради від 03.09.2010 «Про затвердження програми реформування та 

розвитку ЖКГ до 2014р», згідно рекомендацій дослідження. 

 Таким чином на місцевому рівні буде сформовано  механізм громадського контролю  та 

показники (індикатори) ефективності    політики розвитку ЖКГ у м. Миколаєві. 

 

 

7. ВИСНОВКИ. МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ТА ПРИНЦИПОВІ ПОЗИЦІЇ ЩОДО 

ПОДАЛЬШИХ ДІЙ. 

 

a. На підставі яких критеріїв можна оцінити варіанти політики? 

 

Варіанти політики можна  оцінити на підставі таких критеріїв: 

1) Труднощі – критерій, що визначає можливі труднощі різноманітного характеру, 

пов’язані з реалізацією варіанту політики; 

2) Ризики – критерій, що визначає потенційні обставини, які не залежать від особистої 

волі реалізатора Проекту та можуть містити в собі обставини непереборної сили; 

3) Ресурси – критерій, що визначає наявні та потенційні ресурси, що їх необхідно 

залучити для вирішення Проектної проблематики за даним варіантом політики; 

4) Затрати – критерій, що відображає кількість наявного та потенційного ресурсу, що 

його необхідно задіяти для реалізації відповідного варіанту політики ; 

5) Наслідки – комплексний критерій, що визначає доцільність прийняття того чи іншого 

варіанту політики в стратегічній перспективі. 
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b. Які варіанти вже вироблено? 

 До варіантів, політики, що можуть вирішити Проектну проблематику, зважаючи на 

принцип максимальної реалістичності управлінських альтернатив, можемо віднести такі: 

1. Внесення відповідних змін в частині формування показників результативності до 

діючої «Програми  реформування та розвитку ЖКГ у м. Миколаєві» - 22 бали 

2. Скасування дії нинішньої Програми, що не відповідає вимогам громадського 

контролю ефективності політики розвитку ЖКГ та формування нової програми, до складу якої 

входять необхідні показники – 16 балів 

3. Збереження статусу – кво (Управління політикою розвитку через Програму , що 

не включає в себе системи показників результативності) – 15 балів 

4. Внесення  змін до загальноміської стратегії (стратегічного Плану, Програми)  та 

визначення системи показників через показники стратегічного розвитку – 12 балів 

5. Відмова від програмування діяльності розвитку  житлово-комунального 

господарства та звести управління до постатейного  методу, а здійснення контролю  показників 

провадити через балансові комісії – 10 балів, 

 Оцінка цих варіантів політики по вирішенню Проектної проблематики на основі 

наведених вище критеріїв представлена в Додатку 3, з чого слідує, що найоптимальнішим 

варіантом є внесення відповідних змін в частині формування показників результативності до 

діючої «Програми  реформування та розвитку ЖКГ у м. Миколаєві на 2010-2014 роки» 

 В свою чергу, обраний на основі зазначених критеріїв варіант політики, що 

забезпечить формування на місцевому рівні механізму громадського контролю та показників 

результативності  політики розвитку ЖКГ у м. Миколаєві можна оцінити шляхом: 

- Розробки системи показників витрат, продукту та ефективності цільових  програм на 

прикладі «Програми реформування та розвитку ЖКГ у м. Миколаєві»  . 

- Здійснення експертами ФРММ аналітичного дослідження «Ефективність політики 

розвитку ЖКГ у м. Миколаєві». 

-  Формування за рекомендаціями дослідження рекомендацій та пакету змін до місцевої 

нормативно-правової бази (рішення міськвиконкому № 1368 від 2008-06-27 «Порядок розробки 

та виконання міських цільових програм,  у рішення міськради від 03.09.2010 «Про 

затвердження програми реформування та розвитку ЖКГ до 2014р, згідно рекомендацій 

дослідження. 

- Здійснення відповідної інформаційної компанії та компанії громадського представництва 

прав та інтересів сповивачів послуг ЖКГ через прийняття відповідних рішень місцевої влади. 
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141.  

2.  Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 р , що 

затверджено рішенням миколаївської міської ради від N 2/8  30 грудня 2011 року  

3. Закон України  «Про державні цільові програми» від 18.03. 2004 р.; 

4. Постанова КМУ «Про затвердження порядку розробки та виконання державних 

цільових програм» від 31.01.2007 р. 

До нормативно-правових документів місцевих (м. Миколаєва) органів влади, що потребують 

зазначених змін відносяться: 

5. рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради  від 27.06.2008 р.         

№ 1368 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»; 

6.  рішення Миколаївської міської ради від 03.09.2010  р. «Програма реформування 

та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на період до 2014р.»  

 

 

Інтернет - посилання  

1. Верховна Рада України — www.rada.gov.ua  

2. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua 
3. Миколаївська міська рада -ttp://www.gorsovet.mk.ua/potential/development_plan.ua 
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Додаток 1 

Доклад 
директора департамента ЖКХ николаевского горисполкома  

В. Гайдаржи на заседании рабочей группы по реформирования, развития и 
тарифной политики в жилищном хозѐйстве города,  

(решение сессии николаевского горсовета от 27.01.2011г) 
 

Проблемы реформированиѐ управлениѐ жилищно-коммунального хозѐйства и пути 
их решениѐ 

 
В кругу специалистов повторѐтьсѐ о крайне тѐжелом состоѐнии отечественного ЖКХ нет смысла. 

Истоки наших проблем мы тоже все прекрасно понимаем. Осознание того, что без коренных реформ 
ситуация не поменѐть пришла к политикам, к сожаления, достаточно поздно.  

Реформа в ЖКХ – что это? Чем измерить и как оценить действенность предпринѐтых изменений? 
Что более эффективно? Раздать жилье жильцам или выстроить жесткуя вертикаль управлѐящей 
компании? Можно ли совместить и то и другое? Как составить экономику обслуживаниѐ дома? Как 
найти «золотуя середину», чтобы учесть интересы потребителѐ, поставщика и исполнителѐ услуг? Где 
найти средства длѐ «прорыва» «отставаниѐ»  нашего ЖКХ от требований современного общества к 
качеству услуг и условий обеспечениѐ безопасного проживаниѐ?  

В принципе, уже давно определены основные направлениѐ реформированиѐ жилищно-
коммунальной сферы. Если кто-то из участников конференции сейчас скажет, что у них в городе решены 
хотѐ бы три основные проблем реформированиѐ: 

- установлены экономически обоснованные тарифы; 
- внедрены повсеместно энергоэффективные технологии,  в жилищном и коммунальном 

хозѐйствах используетсѐ только современные материалы и оборудование, а за счет этого уменьшены 
потери и себестоимость услуг; 

- организациѐ управлениѐ ЖКХ позволѐет оперативно разрешать все текущие вопросы 
эксплуатации объектов ЖКХ, а население на 100 % одобрѐет и поддерживает все инициативы власти - ѐ 
крепко пожму ему руку, но, увы, не поверя. 

Николаев не самый крупный город страны с весьма скромным бяджетом, поэтому основные 
инновации длѐ проведениѐ реформы ЖКГ были предпринѐты в сфере организации обслуживаниѐ 
жильѐ. 

Жилой фонд городской  коммунальной собственности составлѐет 3100 жилых домов, 150 тыс. 
квартир, общей площадья более 6 млн. м2. 

Проблемы жилищного хозѐйства г. Николаева не многим отличаятсѐ от  других городов 
Украины. Принимаѐ законы о передаче объектов ЖКХ от предприѐтий в коммунальнуя собственность, 
государство не обеспечило выполнение четких схем и гарантий компенсаций за принѐтие 
коммуникаций и домов, мѐгко сказать, в не самом образцовом состоѐниии. К тому же в период 
массовой безработицы неплатежи за жилищно-коммунальные услуги достигали гигантских цифр. 
Городские бяджеты, которые наполнѐлись, в основном, за счет подоходного налога работаящих 
граждан не могли компенсировать содержание жилого фонда и коммунальной сферы и клубок проблем 
превращалсѐ в снежный ком. Арифметика такого процесса очень проста - на сегоднѐ около 70% всех 
домов нуждаятсѐ в капитальном ремонте. И если длѐ капремонта одного дома необходимо минимум 
200,0 тыс.грн., то длѐ ремонта всех домов необходимо более 660,0 млн.грн (по ценам 2010 года). При 
элементарном подсчете, если в год на эти цели из городского бяджета выделѐетсѐ 5-6 млн.грн., то 
чтобы выполнить хотѐ бы один раз капремонт на всех этих домах потребуетсѐ 50-60 лет. За это времѐ в 
капремонте будут нуждатьсѐ уже первые отремонтированные зданиѐ. Мы все понимаем, насколько 
призрачна перспектива при такой динамике финансированиѐ, дождатьсѐ очередного капитального 
ремонта дома. 

Жилищно-эксплуатационные предприѐтиѐ, обслуживаящие жилой фонд городской 
коммунальной собственности, на протѐжении последних 15 лет, реформируѐсь в разного рода 
предприѐтиѐ, к ияня 2007 года наработали объемные долги: долг ЖЭП за потребленнуя 
электроэнергия перед ОАО ЭК "Николаевоблэнерго" составил около 40 млн. грн, перед КП 
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"Николаевлифт" - около 6 млн. гривен, перед налоговой инспекцией и пенсионным фондом - около 9 
млн.грн, перед работниками ЖЭП предприѐтий по заработной плате - около 8 млн. грн. 

Поэтому городской голова Владимир Дмитриевич Чайка, исполком городского совета, 
депутатский корпус, учитываѐ ситуация, котораѐ сложилась в городском жилищном хозѐйстве, принѐли 
решение "О радикальном реформировании ЖКХ". 

Таким образом, жилье с подведомства районных администраций, перешло к 
новообразованному департаменту ЖКХ. Это дало возможность сконцентрировать финансовые, 
трудовые и материальные ресурсы длѐ внедрениѐ единых требований к облуживания домов, 
оперативного решениѐ спорных ситуаций, разработки и внедрениѐ городских программ и совместных с 
международными организациѐми проектов по внедрения энергосберегаящих технологий, системы 
обращениѐ с мусором, активизации процесса созданиѐ ОСМД. 

 
Конкурс - как первый шаг к конкуренции 

 
С 2004 года в государстве обозначилось более-менее четкое представление о путѐх выхода из 

системного кризиса в жилищно-коммунальном хозѐйстве. В жилищном хозѐйстве приоритет отдан 
создания ОСМД, разделения функций заказчика и подрѐдчика, передаче обслуживаниѐ жильѐ на 
конкурсной основе, формирования рынка предоставлениѐ жилищно-коммунальных услуг населения.  

Жилищный фонд  города к ияня 2006 года обслуживало 17 предприѐтий, из них : 14 - 
коммунальных и 3 частных. Лишь по зарплате задолженность коммунальных предприѐтий, была 
больше чем 2 млн.грн. Эксперимент, который внедрѐлсѐ администрацией Центрального района на 
протѐжении нескольких лет – отстаивание права на конкурсной основе предоставлениѐ услуг по 
содержания домов, сооружений и придомовых территорий показал положительные результаты. В 
конкурсе впервые участвовали предприѐтиѐ разных форм собственности.  Частные предприѐтиѐ смогли 
обеспечить тот набор услуг, который был заложен в тарифе, работали без задолженности, и  население 
платило средства за квартплату почти 100%.  

Используѐ эту практику, с целья созданиѐ конкурентной среды, выполнѐѐ Общегосударственнуя 
программу реформированиѐ и развитиѐ жилищно-коммунального хозѐйства  и аналогичнуя программу 
по городу Николаеву, в соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", 
решением исполкома Николаевского городского совета № 771 от 21.04.06 года услуга по содержания 
домов, сооружений и придомовых территорий вклячена в перечень услуг, которые предоставлѐятсѐ по 
результатам конкурса. Согласно решениѐ исполкома от 24.11.06 № 2413 организатором конкурса по 
этой услуге был определен департамент жилищно-коммунального хозѐйства. Приказом по 
департаменту утвержден состав конкурсной комиссии, котораѐ в своей работе руководствуетсѐ 
Порѐдком проведениѐ конкурса по предоставления жилищно-коммунальных услуг, утвержденным 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.05 № 631. В нее вошли 4 депутата городского 
совета, специалисты департамента ЖКХ, исполкома городского совета, представители районных 
администраций города, областного управлениѐ по делам защиты прав потребителей, управлениѐ 
жилищно-коммунального хозѐйства облгосадминистрации, председатель областного профильного 
профсояза, исполнительный директор ассоциации ОСМД города. 

В марте 2007 года впервые департаментом ЖКХ проведен конкурс на предоставление услуги по 
содержания домов, сооружений и придомовых территорий в Центральном районе города, в апреле 
проведен конкурс по Ленинскому району, но действительно конкурентнуя среду мы получили в мае, 
при проведении конкурса в Заводском районе города, где на каждуя территория, которуя 
обслуживали жилищно-эксплуатационные конторы было заѐвлено по 5-6 конкурсантов - претендентов 
различных форм собственности. В 2008 году общественной организацией "Фонд развитиѐ города 
Николаева" осуществлен мониторинг проведениѐ конкурса на предоставление услуг по содержания 
домов, сооружений и придомовых территорий. По результатам мониторинга были учтены предложениѐ 
по улучшения процедуры проведениѐ конкурса, а именно внесены изменениѐ в конкурснуя 
документация в части критериев оценки конкурсных предложений.  

После проведениѐ конкурсов и до сегоднѐшнего днѐ в городе обслуживает городской жилой фонд 
- 20 предприѐтиѐ: 10 частных и 10 коммунальной форм собственности. За 4 года работы, со днѐ 
проведениѐ первых конкурсов почти все предприѐтиѐ работаят без просроченной задолженности 
перед пенсионным фондом и налоговой инспекцией.  
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Говорить о том, что рыночные отношениѐ в жилищной сфере внедрены в полном объеме - все же 
нельзѐ. Как, впрочем, и о настоѐщем качестве жилищно-коммунальных услуг пока говорить не 
приходитсѐ. Нет финансовой основы бизнеса – рентабельности.  

Однако, опыт показал, что сама процедура конкурса стала длѐ предприѐтий стимулом длѐ того, 
чтобы привести в порѐдок долговые обѐзательства, подумать над перспективой своей дальнейшей 
деѐтельности, составить бизнес – план, самим подумать об инвесторах. Те, кто не смог доказать 
городским властѐм и потребителѐм, что они надежные партнеры и профессионалы - не выдерживаят 
испытаниѐ конкурсом.  

С принѐтием Жилищного кодекса отбор управлѐящих компаний или одиночек управлѐящих 
станет делом потребителѐ. Наши предприѐтиѐ уже имеят опыт в этом процессе.  

Реформа – это изменение системы, а не ее косметический ремонт 
 

 И в этом году департаментом ЖКХ отрабатываятсѐ возможности участиѐ в новых программах, 
грантах, инвестиционных проектах. Город Николаев знаят как надежного партнера и потому 
приглашаят к сотрудничеству: 
" Муниципальнаѐ программа стабильного развитиѐ (ПРООН); 
" Государственный фонд поддержки органов местного самоуправлениѐ (Пухтинський); 
" Государственные программы внедрениѐ энергосберегаящих технологий; 
" Украинский фонд поддержки местного самоуправлениѐ; 
Проекты по линии банков Евросояза и прочие. 

  
Разработана и утверждена Концепциѐ политики органов местного самоуправлениѐ г.Николаева  

относительно объединений совладельцев многоквартирных домов и их ассоциаций. С начала 2005 года 
в г. Николаеве при Центре социально-экономических и политических исследований и технологий 
"Перспектива", работает Центр поддержки инициативы жителей Николаева по организации ОСМД. Его 
главные задачи: проведениѐ просветительской работы среди жителей о преимуществах созданиѐ в их 
домах ОСМД, предоставление им бесплатной консультативно-методической помощи при создании 
таких объединений, предоставление возможности ознакомитьсѐ с нормативно-правовыми актами по 
создания и функционирования ОСМД, проведение учебных семинаров длѐ членов инициативных 
групп.  

Отреагировав на запросы жителей, городской голова дал поручение департаменту ЖКГ привлечь 
специалистов длѐ разработки учебной программы и проведениѐ учебы управителей домов и 
повышениѐ квалификации работников жилищно-эксплуатационных предприѐтий всех форм 
собственности.  
На основании полученного опыта в работе городской власти, ассоциацией ОСМД, Департаментом ЖКГ 
вместе с Южной академией повышениѐ квалификации кадров Министерства промышленной политики 
Украины, Николаевской областной общественной организацией „Центр инновационного развитиѐ 
региона” разработана программа и проведена учеба 28 специалистов по специальности топ-менеджер 
жилищно-коммунального хазѐйства. Курс обучениѐ - „эффективное современное управление в отрасли 
жилищно-коммунального хозѐйства” расчитан на 72 часа,  В 2009 году прошли учебу, аттестация и 
получили свидетельства еще 30 специалистов по более расширенной программе – на 138 часов. 
Департаментом ЖКГ созданный банк данных управителей домов и ОСМД,  инициативные группы имеят 
возможность обращатьсѐ, избирать себе специалиста по управления домом, а департамент ЖКГ со 
своей стороны становитсѐ гарантом работы управителѐ. 
 

С 2005 года Николаев подписал с ПРООН договор о сотрудничестве. А в 2006  началась 
реализациѐ  проектов софинансированиѐ капитальных ремонтов за счет средств населениѐ, органов 
местного самоуправлениѐ и ООН. Нельзѐ утверждать, что Николаев масштабно вклячилсѐ в Программу 
развитиѐ ООН. За 4 года лишь 8 ОСМД, в среднем на 150 тыс.грн. каждый, выполнили капитальные 
ремонты крыш, коммуникаций, межпанельных швов, фасадов.  Некоторые ОСМД настолько убедились 
в действенности такой формы привлечениѐ средств длѐ улучшениѐ технического состоѐниѐ своего дома, 
что решились уже по второму разу подать документы длѐ продолжениѐ  работ. Кроме того, длѐ 
жильцов это был неоценимый опыт работы с финансовыми и отчетными документами. В 2010 году 
рабочаѐ группа по отбору ОСМД, которые будут принимать участие в Программе, утвердила 3 проекта. 2 
из них принѐли участие на условиѐх больше, чем первый раз доли участиѐ жителей. И все же, это очень 
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большое подспорье длѐ тех, кто не ожидает  «бесплатных благ» от бяджета, а ищет возможности длѐ 
себѐ и своих соседей жить лучше уже сегоднѐ. 

Общество совладельцев многоквартирного дома, при всех проблемах с законодательной 
базой и трениѐми с исполнителѐми услуг, на сегоднѐ, ѐвлѐетсѐ наиболее эффективной системой 
обслуживаниѐ дома. Частично это свѐзано с тем, что в случае обслуживаниѐ дома самими жителѐми 
ОСМД, действует инаѐ система налогообложениѐ и из тарифа на обслуживание дома остаетсѐ больше 
средств. Не маловажно и то, что председатели или руководители домов работаят с большей отдачей на 
своем собственном жилье, часто почти на общественных началах. Жители могут оперативно и 
самостоѐтельно решать вопросы замены исполнителѐ работ по обслуживания дома или изменениѐ 
тарифа. Все это и составлѐет основу понѐтиѐ  - эффективный владелец. Декларации и государства и 
города по создания и передаче до 70% домов на баланс ОСМД без реальных шагов по 
финансирования будут голословными. 
В 2010 году городской совет согласилсѐ с аргументами департамента ЖКХ о том, что реформу в 
жилищном хозѐйстве невозможно будет осуществить без реальных шагов по поддержке такого 
владельца. Теперь длѐ стимулированиѐ процесса созданиѐ ОСМД в домах коммунальной собственности 
и длѐ поддержки жителей прежних ЖСК, в городском бяджете была предусмотрена специальнаѐ 
строка  на реализация проектов ОСМД. Условиѐ софинансированиѐ были разными (90 % бяджет и 10% 
жители длѐ домов коммунальной собственности (173,7 тыс.грн. бяджет – 17,7 тыс.грн. жители ) и 50% 
на 50% длѐ бывших жилищных кооперативов (394,7 тыс.грн. бяджет – 435,3 тыс.грн. жители). Но длѐ 
того, чтобы убедитьсѐ в возможности претендентов осуществить проекты по капитальному ремонту 
дома рабочаѐ группа, в которуя вошли представители депутатского корпуса, члены ассоциации ОСМД 
м. Николаева и департамента ЖКХ разработала и утвердила «Порѐдок внедрениѐ механизма 
стимулированиѐ ОСМД путем софинансированиѐ выполнениѐ капитального ремонта жилищного фонда 
ОСМД м. Николаева». Порѐдок наделѐет ассоциация полномочиѐми по предварительной проверке 
пакета документов. В своя очередь ассоциациѐ давала рекомендации рабочей группе о выделении 
бяджетных денег длѐ конкретного дома, в зависимости от готовности того или иного ОСМД собрать 
необходимуя сумму и освоить бяджетные средства. И новый, очень важный момент - все дома 
должны были быть на балансе ОСМД или находитьсѐ в стадии передачи на баланс. Это стало 
подтверждением серьезности намерений жителей стать по настоѐщему владельцами жильѐ. Те шаги, 
которые предпринѐл городской совет по выделения средств бяджета на софинансирование 
капремонтов домов ОСМД, ОСНов и домов бывших ЖСК дал весьма позитивный результат. Их 2, 39 
млн.грн. привлеченных средств – почти 600 тыс. грн. – средства жильцов. Т.е при правильном подходе 
мы сможем и в дальнейшем получить внутреннего инвестора. 

«Порѐдок внедрениѐ механизма стимулированиѐ ОСМД путем софинансированиѐ выполнениѐ 
капитального ремонта жилищного фонда ОСМД г. Николаева» можно сказать николаевское «ноу-хау». 
На государственном уровне такого нормативного документа нет. Апробациѐ системы прошла успешно. 
На сегоднѐ в г. Николаеве создано более 360 объединений совладельцев многоквартирных домов. 
Динамика уже первого квартала показывает, что в этом году можно ожидать значительный рост числа 
ОСМД.  

  
В городе зарегистрировано 23 органа самоорганизации населениѐ. В 2007 году впервые в 

Украине Николаевским городским советом был принѐт Порѐдок делегированиѐ полномочий органов 
местного самоуправлениѐ города Николаева по управления объектов жилищного хозѐйства органам 
самоорганизации населениѐ. Он дал возможность жителѐм города принѐть непосредственное участие в 
управлении жильем, а   органам самоорганизации населениѐ взѐть на себѐ полномочиѐ заказчика услуг. 
Два года подрѐд городской совет проводит конкурс проектов среди ОСНов по решения их локальных 
проблем. В них смогли принѐть участие жители частного сектора и общежитий. Мы попытались 
соблясти принцип социальной справедливости, чтобы жители частного сектора, ЖСК и общежитий тоже 
чувствовали своя причастность к городской громаде, не только наполнѐѐ городской бяджет, но и 
улучшаѐ свои дома и кварталы малоэтажной застройки. 

Кроме этого в 2010 году департамент внедрѐл ноыве технологии капремонтов крыш. С 2007 года 
на отдельных объектах городской инфраструктуры (соцсфера) началось использование полимерных 
мембранных материалов. А в прошлом году такаѐ технологиѐ была применена на 10 домах. Уверенны, 
небольшое увеличение стоимости работ себѐ оправдает и увеличит межремонтный  период. 



24 
 

В своем докладе ѐ очень много уделил внимание жилищному хозѐйству, но мы все знаем, что не 
меньше проблем в теплоснабжении, водно-канализационном хозѐйстве, содержании и ремонта дорог, 
благоустройстве и т.д. 

Там проблемы того же уровнѐ – несовершенство законодательной базы и лимит средств. Более 
трех лет Николаев работает по привлечения кредитных средств Европейского банка реконструкции и 
развитиѐ. За эти годы сменилось несколько правительств. К счастья и европейские банки понѐли, что с 
местными властѐми работать проще и теперь мы надеемсѐ, что долгожданный проект по модернизации 
системы водоотведениѐ в г.Николаев будет реализован. 

 
Подтверждением начинаящихсѐ перемен в качестве жилищно-коммунальных услуг могут быть 

и результаты исследованиѐ общественного мнениѐ жителей города Николаева. Опрос осуществлѐлсѐ в 
рамках мониторинга процесса реформированиѐ системы управлениѐ жилищно-коммунальным 
хозѐйством города Николаева, проведенный Центром социально-экономических и политических 
исследований и технологий «Перспектива». И хотѐ средневзвешенный бал пока недотѐгивает даже на 
троечку, но количество резко негативных оценок стало почти в 4 раза меньше, и вдвое увеличилось 
количество лядей, которые выставлѐят средняя оценку. Пока большинство николаевцев не увидели 
особых изменений в ЖКХ. Длѐ этого нужны еще не один год работы и последовательных шагов на 
государственном и местном уровне, и по тарифной политике, и по правильному планирования 
бяджетных средств, и работы с кадрами, и многое другое, что определѐетсѐ объемным понѐтием – 
реформа. 
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Додаток 2 

Використання коштів міського бюджету  на 

утримання та розвиток житлово - комунального 

господарства м. Миколаєва у  2010 році 
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Додаток 3 
Альтернативні варіанти вирішеннѐ проблематики. 

 
№

 з/п 

Варіанти Труднощі Ризики Ресурси Затрати Наслідки Результу

ячий 

бал 

1. Збереже
ннѐ 
статусу – 
кво  

(Управлі
ннѐ 
політикоя 
розвитку 
через 
Програму , 
що не 
вклячаю в 
себе 
системи 
показників 
результати
вності) 

Обмеженість в  
застосуванні  
механізму 
громадського 
контроля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1*) 

Соціальна 
напруга та 
недовіра, що 
завжди 
виникаю при 
недостатній 
прозорості 
дій влади. 

Нецільове 
використаннѐ 
бяджетних 
коштів.  

 
 
 

(3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) 

Базові 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

Неефективне 
виконаннѐ 
програми, що 
призводить до 
неефективності 
політики місцевих 
органів влади в 
галузі житлово-
комунального 
господарства 

 
 
 
 
 

(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

2. Відмова 
від 
програмув
аннѐ 
діѐльності 
розвитку  
житлово-
комунальн
ого 
господарс
тва та 
звести 
управлінн
ѐ до 
постатейн
ого  
методу, а 
здійсненн
ѐ 
контроля  
показників 
провадити 
через 
балансові 
комісії 

Досить об’юмна 
система  
управліннѐ, ѐка 
потребую 
запровадженнѐ 
багатьох нових 
реюстрів обліку 
та звітності. 

Проблематика  
в організації 
балансових 
комісій, що 
полѐгаю в 
великому обсѐзі 
різноманітних 
адміністративни
х  погоджень . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

Перевитрат
и бяджетних 
коштів  в 
процесі 
асигнувань за 
статтѐми 
витрат. 

Суб’юктивіз
м у прийнѐтті  
управлінськи
х рішень 
стосовно 
політики в 
галузі 
житлово-
комунальног
о 
господарства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

Часовий – 
підготовка 
облікових 
та звітних 
реюстрів, 
організаціѐ 
роботи 
балансових 
комісій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

Значни
й обсѐг 
додатко
вого 
управлін
ського  
часу  
високок
валіфіко
ваних  
працівн
иків 
місцевих 
органів 
влади. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

Значне 
збільшеннѐ терміну 
прийнѐттѐ 
управлінських 
рішень  стосовно 
політики в галузі 
ЖКГ, що знижую 
рівень 
оперативності  
реагуваннѐ на 
потреби галузі та в 
кінцевому сенсі – до 
консерватизму 
політики місцевих 
органів влади по 
відношення до 
інтересів  
територіальної 
громади. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

3. Внесенн
ѐ  змін до 
загальномі
ської 
стратегії 
(стратегічн
ого Плану, 
Програми)  

Значна за 
часом та обсѐгом 
робіт процедура 
внесеннѐ змін до 
стратегічних 
планових 
документів. 

Значний обсѐг 

Зміна 
органів влади 
та окремих 
персоналій 
на посадах, в 
зв’ѐзку  з 
нинішньоя 
адміністратив

Часовий – 
проведеннѐ 
процедури 
громадськи
х 
обговорень 
змін до 
стратегій, 

Значни
й обсѐг 
додатко
вого 
управлін
ського  
часу  
високок

Зважаячи на 
труднощі, ризики, 
ресурси та затрати 
внесеннѐ змін до 
стратегій висока 
долѐ вірогідності 
того, що внесеннѐ 
змін до стратегій  не 
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та 
визначенн
ѐ системи 
показників 
через 
показники 
стратегічн
ого 
розвитку 

погоджень та 
перепони   через 
нерозуміннѐ 
необхідності 
таких змін з боку 
структурних 
підрозділів, 
задіѐних в 
формуванні цих 
документів. 

Необхідність  
проведеннѐ 
досить значної  
за часом  та 
ресурсом 
процедури 
громадського 
обговореннѐ 
змін до місцевих 
стратегій.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

ноя 
реформоя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

Фаховий  
– залученнѐ 
фахівців 
різних 
структурних 
підрозділів 
до  змін у 
стратегіѐх(о
дна зміна в 
стратегії 
неминуче 
призводить 
до 
комплексу 
інших змін) 

Адміністр
ативний – 
підготовка 
до розглѐду 
місцевоя 
радоя 
значного 
пакету 
документів  
щодо 
внесеннѐ 
змін до 
стратегічних 
планових 
документів. 

Бяджетни
й – на 
організація 
та 
проведеннѐ 
процедур 
громадськи
х та 
представни
цьких 
погоджень 

(1) 

валіфіко
ваних  
працівн
иків 
місцевих 
органів 
влади. 

Значні 
додатко
ві 
затрати 
обмеже
ного 
бяджет
ного 
ресурсу 
на 
проведе
ннѐ 
процеду
р 
громадс
ьких та 
предста
вницьки
х 
погодже
нь, 

 що не 
заплано
вані  у 
коштори
сах 
місцевих 
органів 
влади на 
2011 рік. 

 
 
 
 
 
 

(2) 

відбудетьсѐ.  
Стратегіѐ не 

носить характеру 
регулѐтивного 
документу (це 
документ 
декларативного 
характеру),  таким 
чином,  її повне 
виконаннѐ не 
лежить у площині 
дії Закону України 
«Про регулѐтивну 
політику в Україні», 
що може призвести 
до неврахуваннѐ 
внесених показників  
у наступних 
документах 
місцевих органів 
влади, прийнѐтих 
до регулѐтивного 
виконаннѐ. 

Згідно 
Бяджетного 
кодексу України 
витрати бяджетів 
усіх рівнів  понад 
рівень кошторисних 
призначень на 
плановий рік ю 
бяджетним 
правопорушеннѐм 
та веде до настаннѐ 
яридичної 
відповідальності  

 
 
 
 
 
 
 

(3) 
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4. Скасуван
нѐ дії 
нинішньої 
Програми, 
що не 
відповідаю 
вимогам 
громадськ
ого 
контроля 
ефективно
сті 
політики 
розвитку 
ЖКГ та 
формуван
нѐ нової 

Ускладненнѐ  
процедури 
адміністративни
х погоджень: 
скасуваннѐ 
старої програми 
та прийнѐттѐ 
нової. 

Скасуваннѐ 
діячого 
регулѐторного 
акту через його  
часткову 
недосконалість  
не передбачено 
регулѐторними 
процедурами. 

Зміна 
нормативно-
правової бази 
в галузі 
«Житлово-
комунальне 
господарство
», 
реформуванн
ѐ галузі на 
загальнодер
жавному 
рівні  

 
 
 
 

Збільшенн
ѐ  в 
порівнѐнні з 
базовим 
обсѐг 
залучених 
запасів та 
наѐвних 
ресурсів. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подво
юний  
обсѐг 
додатко
вого 
управлін
ського  
часу  
високок
валіфіко
ваних  
працівн
иків 
місцевих 
органів 
влади 

 

Висока 
вірогідність 
скасуваннѐ старої 
програми та 
неприйнѐттѐ нової 
за браком часу, 
організаційних 
перепон і т.ін. , що 
призведе до повної 
не прогнозованості 
політики місцевих 
органів влади в 
галузі ЖКГ 
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програми, 
до складу 
ѐкої 
входѐть 
необхідні 
показники 

Розробка нової 
програми 
потребую 
повного 
оновленнѐ мети, 
завдань, 
напрѐмків за 
програмоя, що 
унеможливляю 
на ѐкийсь час 
реалізація 
послідовної 
політики в галузі 
житлово-
комунальне 
господарство м. 
Миколаюва 

(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

 
 
 
 
 
 
 

16 

5. Внесенн
ѐ 
відповідни
х змін в 
частині 
формуван
нѐ 
показників 
результати
вності до 
діячої 
«Програм
и  
реформув
аннѐ та 
розвитку 
ЖКГ у м. 
Миколаюві
»  

Формуваннѐ 
системи 
результативних 
показників 
потребую 
відповідного 
рівнѐ підготовки 
фахівців, наразі 
фахівці маять 
слабку підготовку 
з цих питань.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

Значне 
скороченнѐ 
кількісного та 
ѐкісного 
складу 
фахівців 
галузі 
«житлово-
комунальне 
господарство, 
що 
відбуваютьсѐ 
в зв’ѐзку  з 
нинішньоя 
адміністратив
ноя 
реформоя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

Фаховий  
– залученнѐ 
фахівців 
галузі 
«житлово-
комунальне 
господарств
о» до  змін 
у Програмі. 

Часовий  - 
термін 
формуванн
ѐ та 
узгодженнѐ 
показників; 
термін 
підготовки 
відповідних 
змін до 
діячого 
регулѐтивн
ого 
документу   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

Порівн
ѐно 
незначн
ий обсѐг 
додатко
вого 
часу    
працівн
иків 
місцевих 
органів 
влади 
загально
ї 
компете
нції та 
фахівців 
галузі 
«житлов
о-
комунал
ьне 
господа
рство». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(4) 

Висока 
вірогідність 
прийнѐттѐ змін до 
програми в частині 
доповненнѐ її 
складу системоя 
результативних 
показників. 

Обґрунтованість у 
прийнѐтті 
управлінських 
рішень стосовно 
політики в галузі 
ЖКГ з 
використаннѐм 
процедур 
демократичних 
погоджень. 

Побудова 
механізму 
громадського 
контроля політики 
місцевих органів 
влади в галузі ЖКГ 
через громадський 
моніторинг 
показників 
результативності за 
програмоя. 

 
 
 
 
 
 
 

(5) 
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*бал оцінки  варіантного критерію чинників вибору (за шкалою від 1 до 5: найнижчий – 1, найвищий 
– 5) 
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Таким чином альтернативні варіанти за сукупністя балів отримали такі узагальняячі оцінки (по 
низхідній): 

6. Внесеннѐ відповідних змін в частині формуваннѐ показників результативності до діячої 
«Програми  реформуваннѐ та розвитку ЖКГ у м. Миколаюві» - 22 бали 

7. Скасуваннѐ дії нинішньої Програми, що не відповідаю вимогам громадського контроля 
ефективності політики розвитку ЖКГ та формуваннѐ нової програми, до складу ѐкої входѐть необхідні 
показники – 16 балів 

8. Збереженнѐ статусу – кво (Управліннѐ політикоя розвитку через Програму , що не вклячаю в себе 
системи показників результативності) – 15 балів 

9. Внесеннѐ  змін до загальноміської стратегії (стратегічного Плану, Програми)  та визначеннѐ 
системи показників через показники стратегічного розвитку – 12 балів 

10. Відмова від програмуваннѐ діѐльності розвитку  житлово-комунального господарства та звести 
управліннѐ до постатейного  методу, а здійсненнѐ контроля  показників провадити через балансові 
комісії – 10 балів, 

з чого слідую, що найоптимальнішим варіантом ю внесеннѐ відповідних змін в частині формуваннѐ 
показників результативності до діячої «Програми  реформуваннѐ та розвитку ЖКГ у м. Миколаюві на 
2010-2014 роки» 
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Додаток 4 
 
 

Фокус-група: «Впровадженнѐ механізму громадського контроля ефективності політики розвитку ЖКГ у 
м. Миколаюві» 

Дати  проведеннѐ: 17 та 18 лятого 2011 року. 
Місце проведеннѐ: приміщеннѐ Фонду розвитку міста Миколаюва по вул. Севастопольській, 15/3, м. 
Миколаїв.  
Модератор: Золотухін М.Є. – голова правліннѐ Миколаївської міської громадської організації «Фонд 
розвитку міста Миколаюва».     
Мета: вивчити об’юктивну думку представників депутатського корпусу, працівників міськвиконкому, 
представників надавачів та споживачів послуг ЖКГ щодо: 

1) водопостачаннѐ та водовідведеннѐ, теплопостачаннѐ; 

2) ефективності реалізації міської політки реформуваннѐ та розвитку житлово-комунального 
господарства м. Миколаюва. 

 

Учасники: 14 осіб (3 депутати Миколаївської міської ради, 3 представники виконавчих органів 
міськвиконкому м. Миколаюва, 3 представники комунальних підприюмств - постачальників житлово-
комунальних послуг,  6 представників споживачів (об’юднань співвласників багатоквартирних будинків, 
органів самоорганізації населеннѐ, громадських організацій) 
 
 

Вивченнѐ об’юктивної думки представників депутатського корпусу, працівників 
міськвиконкому, представників надавачів та споживачів послуг ЖКГ щодо водопостачаннѐ та 

водовідведеннѐ, теплопостачаннѐ. 

В ході засіданнѐ учасники фокус-групи одностайно висловили думку, що ѐкість наданнѐ житлово-
комунальних послуг споживачам потребую вдосконаленнѐ. 

Проблемоя ю відсутність на місцевому рівні механізму громадського контроля та показників 
(індикаторів) ефективності політики розвитку ЖКГ у м. Миколаюві. Зокрема, в «Програмі реформуваннѐ 
та розвитку ЖКГ на період до 2014 року» відсутній необхідний набір показників ефективності виконаннѐ, 
не розроблено законодавчий механізм громадського  моніторингу та оцінки  ефективності цільової 
програми у сфері ЖКГ. 

Порѐд з цим, виѐвилось, що не тільки представники споживачів, голови ОСББ, але навіть самі 
фахівці галузі не можуть чітко визначити, ѐкі показники результативності їм необхідні длѐ моніторингу 
ефективності виконаннѐ Програми.  

Учасники заходу називали, наприклад, такі абстрактні показники, що не маять конкретних 
одиниць виміру, ѐк «квітуче місто», «чисті вулиці», відсутність питань «чому не прибрано?». І, навіть: «А 
навіщо нам взагалі потрібні ці показники - працяюмо собі, ну і працяюмо».  

Таким чином, навіть у фахівців існуять помилки і непорозуміннѐ. 
Вирішення ціюї проблеми і присвѐчений проект Фонду розвитку міста Миколаюва (ФРГН) 

«Впровадженнѐ механізму громадського контроля ефективності політики розвитку ЖКГ м. Миколаюва», 
що реалізуютьсѐ за підтримки МФ «Відродженнѐ». Його мета полѐгаю в тому, щоб розробити і внести 
зміни до місцевих нормативно-правові акти, що дозволѐять удосконалити процедуру реалізації 
«Програми реформуваннѐ і розвитку ЖКГ Миколаюва на 2010 - 2014 рр..» та інших міських програм. Длѐ 
цього необхідно розробити індикатори ефективності політики розвитку ЖКГ та запровадити механізм 
громадського моніторингу в даній сфері.  

 
З приводу порушених питань запрошені представники органів місцевого самоврѐдуваннѐ 

поѐснили, що прийнѐта три роки тому Програма реформуваннѐ ЖКГ профінансована лише на 23%, і саме 
це, а не відсутність індикаторів роботи Департаменту ю, на їх думку причиноя незадовільної роботи з 
наданнѐ послуг населення. 
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Представники громадськості, навпаки вважаять, що відсутність показників діѐльності 
підприюмств та організацій ЖКГ призводить до зниженнѐ ѐкості наданнѐ послуг та необґрунтованого 
підвищеннѐ тарифів. 

 
Надавачі послуг, у своя чергу, зазначаять, що відсутність чітко визначених показників діѐльності 

знижую відповідальність житлово-експлуатаційних контор за стан інженерних мереж, що у подальшому 
призводить до чисельних скарг громадѐн на опаленнѐ. 

Крім цього, з’ѐсовано, що надавачі послуг інколи припускаятьсѐ помилки, підмінѐячи соціально 
значущі показники технічними. Так, наприклад, на питаннѐ щодо критеріїв оцінки ефективності 
реалізації місцевої політики в сфері ЖКГ, представник підприюмства-постачальника зазначив, що 
минулого року прийнѐта програма «Питна вода», ѐкоя регламентовані  санітарні вимоги до питної води. 
При цьому, кількість показників збільшилась з 36 до 56. Також, останній запропонував взѐти їх відома 
під час розробки індикаторів місцевої політики. 

 
Експерти ФРММ запропонували розділити показники результативності на чотири групи: 

показники витрат, продукту, ефективності та ѐкості.  
Показник витрат (хто і за допомогоя чого виконую послугу) - це індикатор, що відображаю обсѐг 

структурованих ресурсів, необхідних длѐ виконаннѐ певної роботи, програми. Він повинен відповідати 
принципам необхідності і мінімальної достатності. Виміряютьсѐ такий індикатор в одиницѐх персоналу, 
штуках, тоннах, кубічних метрах, кілометрах і т.д. Наприклад, «протѐжність ліній електромереж, що 
вводѐтьсѐ в експлуатація», «інвентарна кількість точок освітленнѐ», тощо.  

Показник продукту (на кого чи на що спрѐмовані зусиллѐ) - індикатор, що визначаю обсѐг робіт, 
кількість користувачів. Використовуютьсѐ длѐ оцінки досѐгненнѐ певної програмної мети, але при цьому, 
констатую сам факт наданнѐ послуг, не визначаячи їх ѐкості. Виміряютьсѐ в лядѐх, лядино-добах, тощо. 
Наприклад, «загальна площа дороги, що вимагаю очищеннѐ», «площа зеленої зони, що вимагаю 
благоустроя».  

Показник ефективності (у скільки обходитьсѐ одиницѐ продукту в грошовому вимірі) - індикатор, 
що визначаю відношеннѐ виконаних робіт та послуг до їх вартості. Цей показник необхідний длѐ 
визначеннѐ економічної ефективності роботи, її фінансового результату. Визначаютьсѐ в грн./кв.м, 
грн./ліжко-день і т.д. Наприклад, «середнѐ вартість очищеннѐ квадратного метру дороги», «середнѐ 
вартість обслуговуваннѐ одніюї точки освітленнѐ».  

Показник ѐкості (що ми плануюмо досѐгти в процесі виконаннѐ програми) - індикатор, що 
визначаю успішність виконаннѐ намічених планів, що характеризую досѐгнуті результати, їх динаміку в 
часі. Може виміряватисѐ у відсотках зростаннѐ або зниженнѐ витоків, втрат у мережах. Наприклад, 
«збільшеннѐ кількості озеленених територій у відсотках і абсолятних показниках», «збільшеннѐ кількості 
громадѐн, ѐкі вважаять, що зовнішню освітленнѐ вулиць за звітний період поліпшилосѐ».  

Слід зазначити, що аналогічні показники оцінки результативності відображені в українському 
законодавстві, в рѐді регіональних і міських програм. Проте, до цього часу їх використаннѐ не носило 
системного характеру.  

 
Вивченнѐ об’юктивної думки представників депутатського корпусу, працівників міськвиконкому, 

представників надавачів та споживачів послуг ЖКГ щодо  
ефективності реалізації міської політки реформуваннѐ та розвитку  

житлово-комунального господарства м. Миколаюва 
 

Проблема функціонуваннѐ житлово-комунального господарства міста ю одніюя з найбільш 
болячих і нагальних длѐ миколаївців. Традиційно зверненнѐ громадѐн, що стосуятьсѐ проблем ЖКГ, ю 
наймасовішими в статистикоя органів місцевого самоврѐдуваннѐ. В останні роки цѐ тенденціѐ 
посилиласѐ. Так лише за 10 місѐців минулого року Департамент ЖКГ міста отримав близько 5,6 тис. 
скарг громадѐн, з них 3,5 тис. стосувалисѐ утриманнѐ житлового фонду. 

Длѐ подоланнѐ проблем, що накопичилисѐ в ЖКГ, в останню десѐтиліттѐ Миколаївська міськрада 
прийнѐла дві галузеві програми. Зокрема, у минулому році була прийнѐта «Програма реформуваннѐ і 
розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаюва на 2010 - 2014 рр.». Документ містить у 
тому числі і положеннѐ про обслуговуваннѐ житлофонду на конкурсній основі, ініціатором ѐкого, наше 
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місто стало ще в 2007 році. На думку його розробників, демонополізаціѐ та створеннѐ конкурентного 
середовища повинні позитивно позначитисѐ на галузі.  

Попереднѐ галузева Програма реформуваннѐ і розвитку ЖКГ, прийнѐта в 2004 році фактично не 
виконана, багато її заходів перейшли до нової Програми. Результат невиконаннѐ програм - загостреннѐ 
ситуації в ЖКГ, погіршеннѐ ѐкості послуг, що надаятьсѐ (сьогодні всього 10-15% городѐн задоволені 
ѐкістя послуг), небажаннѐ мешканців платити за неѐкісні послуги, ѐкі, до того ж постійно дорожчаять, 
зростаннѐ неплатежів. 

 
Вважаютьсѐ, що одніюя з головних причин провалу галузевих програм ю хронічне 

недофінансуваннѐ, пов'ѐзане з бяджетними труднощами.  
В ході фокус-групи неодноразово висловлявалась думка, що жоден реальний інвестор не дасть 

гроші задарма. До того ж депутати міськради без особливого ентузіазму виділѐять гроші на ЖКГ і 
відносѐтьсѐ до галузі, ѐк до бездонної діжки: скільки грошей в неї не вкласти, позитивного результату 
врешті-решт не отримаюте. Результат - зниженнѐ інвестиційної привабливості і погіршеннѐ фінансової 
ситуації. Якщо в минулому році на галузь було виділено 3,2% міського бяджету, то в нинішньому (без 
урахуваннѐ виплат за кредитом на ремонт шлѐхів) - приблизно 1,4%. При цьому, в інших містах України 
цей показник коливаютьсѐ в діапазоні 3-15%.  

 
Одним з питань засіданнѐ фокус-групи було: чому ні міськрада, ні, тим більше, сторонні 

інвестори не поспішаять вкладати кошти в ЖКГ? Перш за все, тому, що не бачать реальної віддачі. Одна 
з причин цього - відсутність конкретних критеріїв оцінки роботи галузі. Як правило, ці критерії 
формуляятьсѐ, ѐк «поліпшити», «поглибити» і т.д. Це, порѐд з відсутністя чіткої стратегії розвитку, 
концентрації ресурсів, системності у виконанні й ефективного громадського контроля ю причиноя 
хронічного невиконаннѐ галузевих програм, причому зазначене, стосуютьсѐ не лише ЖКГ.  

Неможливо домогтисѐ ефективних дій влади, прийнѐттѐ чітких управлінських рішень без 
наѐвності критеріїв оцінки роботи ЖКГ. Причому таких критеріїв, ѐкі були б зрозумілі не тільки 
житловикам і комунальникам, але і неспеціалістам - депутатам, фінансистам, а найголовніше - 
звичайним споживачам послуг. 

До речі, в тій самій програмі розвитку ЖКГ передбачено кошти на щорічне дослідженнѐ рівнѐ 
задоволеності мешканців ѐкістя надаваних послуг, але на практиці повноцінні дослідженнѐ громадської 
думки не проводѐтьсѐ. Всередині депутатського корпусу розмова про необхідність поліпшеннѐ ситуації в 
галузі без використаннѐ конкретних індикаторів загрожую перевтілитись в примітивний політичний 
популізм.  

 
У січні поточного року при міськраді була створена робоча група з реформуваннѐ, розвитку і 

тарифної політики в житловому господарстві м. Миколаюва. До її складу в ѐкості представників 
громадськості введені і експерти ФРММ. У рамках тісної співпраці з робочоя групоя Фонд маю намір 
розробити і видати аналітичний документ «Ефективність політики розвитку ЖКГ в м. Миколаюві», де 
буде роз'ѐснено характер порушеної проблеми, проаналізовано шлѐхи її вирішеннѐ, визначено основні 
зацікавлені сторони, їх мотиваціѐ, прогноз можливих дій, врахований позитивний досвід інших міст. У 
цілому за результатами її роботи на розглѐд міськради плануютьсѐ представити проект змін та 
доповнень до рішеннѐ міськради від 03.09.2010 «Про затвердженнѐ Програми реформуваннѐ та 
розвитку ЖКГ м. Миколаюва до 2014р.». 

 
Висновки 

 
В ході засіданнѐ учасники фокус-групи дійшли висновку, що ѐкість наданнѐ житлово-

комунальних послуг споживачам потребую вдосконаленнѐ. Вирішити проблему можливо шлѐхом 
формуваннѐ ефективного механізму громадського контроля та оцінки результативності роботи 
житлово-комунальної сфери. Длѐ цього міська громадськість повинна усвідомити, що вона ю і 
замовником, і найбільш зацікавленим контролером таких послуг. Тому необхідно домагатисѐ 
дотриманнѐ конкурентності, публічності та прозорості у роботі ЖЕКів, вимагаячи від них відповідності 
між отриманими від населеннѐ засобами і результативністя послуг, наданих на ці кошти за принципом 
«більш ѐкісні послуги за найбільш оптимальноя ціноя». Тільки тоді споживач перетворитьсѐ на 
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повноцінного учасника ринку житлово-комунальних послуг, що визначаю пріоритети длѐ постачальників 
і виконавців послуг. 

 
З урахуваннѐм викладеного, вирішено: 

1. Сформувати аналітичний документ «Ефективність політики розвитку ЖКГ у м. Миколаюві», в 
ѐкому будуть з’ѐсовані характер проблеми, на вирішеннѐ ѐкої спрѐмована політика органів місцевого 
самоврѐдуваннѐ, проаналізовані можливі шлѐхи розв’ѐзаннѐ проблеми, основні зацікавлені сторони та 
їх реальні інтереси і мотивації,  прогноз  їх  можливих дій у ході просуваннѐ рекомендацій дослідженнѐ. 

2. Врахувати відповідний успішний  досвід інших українських міст. 
3. Розробити систему показників витрат, продукту та ефективності цільових програм на прикладі 

«Програми реформуваннѐ та розвитку ЖКГ» та механізм громадського моніторингу та оцінки за 
вказаними індикаторам у м. Миколаюві. 

4. Розробити та надати на розглѐд міськвиконкому та міськради проекти змін: 
4.1. До рішеннѐ міськвиконкому від 27.06.2008 № 1368 «Про затвердженнѐ Порѐдку розробки та 

виконаннѐ міських цільових програм», із зазначеннѐм  обов’ѐзкового переліку 
результативних показників виконаннѐ програм,  механізму громадського моніторингу та 
оцінки ефективності цільових та комплексних програм соціально-економічного розвитку 
міста Миколаюва. 

4.2. До рішеннѐ міськради від 03.09.2010 «Про затвердженнѐ програми реформуваннѐ та 
розвитку ЖКГ на період до 2014 року». 

5. За потреби опрацявати можливість застосуваннѐ показників оцінки ефективності  до інших 
міських програм, розроблених з використаннѐм програмно-цільового методу. 
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Додаток 5 
 

ПАМЯТКА СПОЖИВАЧА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(СЛОВНИК РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ). 

 
Показник затрат – це індикатор, що відображаю структурований обсѐг вхідних ресурсів, ѐкий 

необхідний длѐ здійсненнѐ даного напрѐмку діѐльності  відповідного завданнѐ бяджетної програми. 
Або: 

Показник затрат – це показник, що відображаю обсѐг та структуру ресурсів, що забезпечуять 
виконаннѐ бяджетної програми та характеризуять структуру витрат бяджетної програми 

Затрати можуть відображатись ѐк  грошовому вимірі, так і ѐк лядські, матеріальні або 
інформаційні ресурси (кількість осіб, залучених до виконаннѐ послуги; обсѐг коштів, витрачених на 
здійсненнѐ завданнѐ, тощо). Показник затрат відображаютьсѐ в абсолятних цифрах (наприклад, кількість 
об’юктів, метраж або кубатура будівель і споруд), і в переважній більшості Програм відображаю 
лядський ресурс (кількість штатних посад, кількість спеціалістів, двірників і т. д.). Сукупність показників 
затрат всіх завдань програми відображаю узагальнений обсѐг ресурсу, необхідного длѐ здійсненнѐ 
Програми. 

Показник затрат повинен відповідати принципу необхідності та достатності. Тобто, ѐкщо при 
обрахунку показника затрат допускатиметьсѐ його штучне заниженнѐ, то обсѐг ресурсів буде 
недостатній длѐ повної реалізації завданнѐ. Відповідно, Програма виконуватиметьсѐ не в повній мірі, та 
не результативно. Якщо ж, навпаки, цей показник завищено, то це неминуче призведе до 
неефективного, нецільового використаннѐ ресурсів і, відповідно, даватиме підґрунтѐ длѐ багатьох 
порушень і зловживань. 

Приклад 
Завданнѐ: «Підвищеннѐ рівнѐ благоустроя прибудинкових територій» 
Показники затрат:  

– Площа прибудинкової території, ѐка підлѐгаю впорѐдкування та щоденному прибирання, м.кв. 
– Інвентарна кількість прибудинкових зелених насаджень, ѐка підлѐгаю сезонному впорѐдкування, 

шт. 
Показник продукту – це параметри  обсѐгу наданих послуг, об’юму робіт,  кількості користувачів 

послуг або робіт,  номенклатура ѐких повністя відповідаю головній меті Програми. Або: 
Показник продукту – це показник, що визначаю обсѐг виробленої  продукції чи наданих послуг  у 

ході виконаннѐ Програми, кількість користувачів роботами, послугами, тощо. 
Показник продукту використовуятьсѐ длѐ оцінки досѐгненнѐ визначеної мети. Показниками 

продукту ю, зокрема, обсѐг наданих послуг у процесі виконаннѐ Програми, кількість користувачів 
роботами, послугами, тощо. Цей показник, ѐк правило, маю абсолятне значеннѐ. Він лише констатую 
факт наданнѐ послуг, виконаннѐ робіт чи групу споживачів у кількісному виразі і не вказую на ѐкість 
наданих послуг чи виконаних робіт, ступінь задоволеннѐ потреб споживачів послуг. Продукт – це 
логічний наслідок витрачаннѐ ресурсів та логічна передумова отриманнѐ результату від витрачаннѐ цих 
ресурсів.  

Приклад  
Завданнѐ: «Підвищеннѐ рівнѐ благоустроя прибудинкових територій» 
Показники продукту:  

– загальна площа прибудинкової території, ѐка потребую поточного ремонту, кв.м. 
– площа зеленої зони, ѐка потребую впорѐдкуваннѐ, кв.м 
– площа прибудинкової території, ѐка потребую посипаннѐ та очищеннѐ від снігу, кв.м 
Показник ефективності - це показник затрат, поділений на показник продукту. 
Показники ефективності в залежності від завдань, що виконуятьсѐ в ході бяджетної програми, 

можуть визначатисѐ ѐк: 
– витрати ресурсів на одиниця послуги; 
– відношеннѐ кількості виконаних робіт, наданих послуг до визначеного обсѐгу фінансових ресурсів 

(продуктивність). 
Часто цей показник називаять показником економічної ефективності, оскільки він вказую на обсѐг 

витрачених ресурсів на одиниця виробленої бяджетної послуги.  
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Приклад 1. 
Завданнѐ: «Підвищеннѐ рівнѐ благоустроя прибудинкових територій» 
Показники ефективності:  
– середнѐ вартість прибираннѐ 1 кв.м. прибудинкової території, грн. 
– середнѐ вартість впорѐдкуваннѐ 1 м.кв. зелених насаджень, грн. 
– середнѐ вартість обслуговуваннѐ 1 світлоточки, грн. 
Показник ѐкості – це індикатор,  ѐкий показую успішність виконаннѐ програми. він відображаю 

вимірявані, значущі результати  наданих послуг, виконаних робіт. Або: 
Показник ѐкості – це показник, ѐкий характеризую досѐгнуті результати ѐкості продукту, що 

задовольнѐять споживача відповідно до їх призначеннѐ та відображаять послабленнѐ негативних чи 
посиленнѐ  позитивних тенденцій у наданні послуг,  робіт споживачам. 

На відміну від показника продукту, ѐкий ю кількісним показником, і відображаю лише факт 
отриманнѐ продукту діѐльності, показник ѐкості (результативності) відображаю в динаміці покращеннѐ 
рівнѐ ѐкості отриманнѐ даної послуги. 

Цей показник служить своюрідним звітом про досѐгнуті соціальні результати від наданнѐ послуг за 
Програмоя. В ньому відбиваютьсѐ соціальна ефективність програми.  

Приклад. 
Завданнѐ: «Підвищеннѐ рівнѐ благоустроя прибудинкових територій» 
Показники ѐкості 
– збільшеннѐ протѐжності  озеленених прибудинкових територій, % 
– % громадѐн, ѐкі оціняять стан прибудинкових територій таким, що покращивсѐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Додаток 6 

 

ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  
В РОЗРІЗІ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ 

№ 
п\п 

Показники результативності програми Одиниці виміру 

Завдання 1. Забезпечення заходів з реформування та підтримки в належному стані 
придатності до безперебійного функціонування об’єктів водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Показники затрат 

1. Кількість об’юктів водопровідно-каналізаційного 
господарства, всього, в т.ч.: 
- Капітальних 
- Технічних 
- Тимчасових  

Од. 

2. Протѐжність мереж водопровідно-каналізаційного 
господарства 

М.пог. 

3. Обсѐг  річної фінансової підтримки (планової) за 
Програмоя всього, в т.ч.: 
 - за рахунок коштів місцевого бяджету 
 - за рахунок інших джерел 

Тис.грн. 

Показники продукту 

4. Кількість придбаної (тіюї, що плануютьсѐ придбати) 
техніки, всього, в т.ч.: 
-  за групами 
в т.ч.: 
- за видами 

Одиниць  всього, в т.ч. за групами 
та видами: 
- одиниць 

Показники ефективності 

5. Вартість одиниці придбаної (тіюї, що плануютьсѐ 
придбати) техніки, всього, в т.ч.: 
- за групами 
в т.ч.: 
- за видами 

Грн., в т.ч. за групами та видами: 
- грн 

6. Середньомісѐчний обсѐг фінансової підтримки 
(планової) за Програмоя всього, в т.ч.: 
 - за рахунок коштів місцевого бяджету 

 - за рахунок інших джерел 

Тис.грн. 

Показники якості 

7. Коефіціюнт аварійності об’юктів водопровідно-
каналізаційного господарства (у звітному періоді) 

% 

8. Коефіціюнт аварійності мереж водопровідно-
каналізаційного господарства (у звітному періоді) 

% 

9. Кількість аварійних випадків об’юктів водопровідно-
каналізаційного господарства (у звітному періоді) 

Од/рік, од/міс, од/тиждень 

10. Кількість аварійних випадків мереж водопровідно-
каналізаційного господарства (у звітному періоді) 

Од/рік, од/міс, од/тиждень 

11. Динаміка аварійності об’юктів водопровідно-
каналізаційного господарства (планова в порівнѐнні 
зі звітним періодом) 

% 

12. Динаміка аварійності мереж водопровідно-
каналізаційного господарства (планова в порівнѐнні 
зі звітним періодом) 

% 

Завдання 2. Забезпечення заходів з реформування та утримання в належному стані 
придатності до безперебійного функціонування об’єктів благоустрою 
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Показники затрат 

13. Кількість груп об’юктів благоустроя  
(6 единиц) 

Од. 

14. Кількість підприюмств, що здійсняять заходи по 
благоустроя за Програмоя 

Од. 

15. Кількість світлофорних об’юктів  Од. 

16. Кількість світлоточок Од. 

17. Кількість колодѐзів зливової каналізації Од. 

18. Протѐжність мосту М.кв. 

19. Площа кладовищ М.кв. 

Показник продукту 

20. Протѐжність асфальтобетонного покриттѐ доріг, що 
підлѐгаю реконструкції 

М.кв. 

21. Протѐжність асфальтобетонного покриттѐ доріг, що 
підлѐгаю капітальному ремонту 

М.кв. 

22. Протѐжність асфальтобетонного покриттѐ доріг, що 
підлѐгаю поточному ремонту 

М.кв. 

23. Протѐжність асфальтобетонного покриттѐ доріг, що 
плануютьсѐ побудувати 

М.кв. 

24. Протѐжність дорожньої розмітки, що потребую 
нанесеннѐ 

М.кв. 

25. Протѐжність кабеля, що підлѐгаю монтажу Км 

26. Площа кладовищ, що підлѐгаю прибирання М.кв. 

Показники ефективності 

27. Середнѐ річна вартість утриманнѐ та будівництва 
одного квадратного метра асфальтобетонного 
покриттѐ доріг, всього, в т.ч.: 

 - реконструкції  доріг             
- будівництва доріг                
- капітального ремонту  доріг   
- поточного ремонту доріг   

Грн. 

28. Середнѐ річна вартість експлуатації  одного 
світлофорного об’юкту   

Грн. 

29. Середнѐ річна вартість  нанесеннѐ  одного 
квадратного метра  дорожньої розмітки  

Грн. 

30. Середнѐ річна вартість утриманнѐ одніюї  світлоточки  Грн. 

31. Середнѐ річна вартість монтажу одного  кілометру  
кабеля  

Грн. 

32. Середнѐ річна вартість утриманнѐ одного колодѐзѐ 
зливової каналізації  

Грн. 

33. Середнѐ денна вартість утриманнѐ  мосту  Грн. 

34. Середнѐ вартість прибираннѐ  одного квадратного 
метру кладовищ  

Грн. 

Показники якості 

35. Динаміка обсѐгу площ реконструкції 
асфальтобетонного покриттѐ доріг в порівнѐнні зі 
звітним періодом 

% 

36. Динаміка обсѐгу площ поточного ремонту 
асфальтобетонного покриттѐ в порівнѐнні зі звітним 
періодом 

% 

37. Динаміка обсѐгу площ капітального ремонту 
асфальтобетонного покриттѐ доріг в порівнѐнні зі 
звітним періодом 

% 

38. Динаміка обсѐгу площ будівництва % 
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асфальтобетонного покриттѐ доріг в порівнѐнні зі 
звітним періодом 

39. Динаміка протѐжності площ нанесеннѐ дорожньої 
розмітки в порівнѐнні зі звітним періодом 

% 

40. Динаміка протѐжності монтажу кабеля в порівнѐнні 
зі звітним періодом 

% 

41. Динаміка площ прибираннѐ кладовищ в порівнѐнні 
зі звітним періодом 

% 

42. Динаміка часу роботи одніюї світлоточки в порівнѐнні 
зі звітним періодом 

+ (-) Год/рік, або % 

Завдання 3. Забезпечення заходів з реформування та утримання в належному стані 
придатності до безперебійного функціонування об’єктів теплоенергетичного комплексу 

Показник затрат 

43. Кількість підприюмств, що здійсняять заходи по 
обслуговування об’юктів теплоенергетичного 
комплексу  за Програмоя 

Од. 

44. Загальна протѐжність теплових мереж (труб) М.кв, або м.пог. 

45. Загальна кількість котелень Од. 

Показник продукту 

46. Кількість ОСББ, що плануютьсѐ створити Од. 

47. Кількість котелень, що визнані малоефективними Од. 

48. Протѐжність теплових мереж (труб) що потребуять 
реконструкції 

М.кв., або м. 
 

49. Кількість об’юктів, що підлѐгаять диспетчеризації  Од. 

50. Кількість котелень, що підлѐгаять капітальному 
ремонту 

Од. 

 Протѐжність теплових мереж (труб) що потребуять 
капітального ремонту 

М.кв., або м. 
 

Показники ефективності 

51. Середнѐ вартість заміни 1 котла Грн. 

52. Середнѐ вартість заміни одного метра труби стальної 
на стальну 

Грн. 

53. Середнѐ вартість заміни одного метра труби стальної 
на попередньо ізольовану 

Грн. 

Показник якості 

54. Динаміка кількості створених  ОСББ  

55. Збільшеннѐ терміну експлуатації теплових мереж 
при реконструкції 

Роки, або% 

56. Збільшеннѐ терміну експлуатації теплових мереж 
(труб)при заміні стальних на попередньоізольовані 

Роки, або% 

57. Зменшеннѐ теплових втрат при заміні стальної труби  
на попередньоізольовану 

% 

 Збільшеннѐ температури подачі від заміни котлів % 

 
 


