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Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей
господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.
Сьогодні житлово-комунальне господарство міста переживає значні труднощі.
Збільшується кількість старого та аварійного житлового фонду, матеріальнотехнічна база житлово-комунального господарства вкрай зношена, обладнання
застаріле та енергомістке.
Основні проблеми, що існують у житлово-комунальній галузі:згубність
загальної системи оподаткування для обслуговуючих організацій, застарілий
житловий фонд, недостатнє бюджетне фінансування ремонту житлового фонду,
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користування і прибудинкових територій, низька ефективність роботи
львівських комунальних підприємств, недоступність ринку комунальних послуг
для
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структур,
на

високий

недосконалість
рівень

тарифної

приватизації

житла,

політики
питання

організації обслуговування будинків, у яких є приватизовані квартири,
залишається проблемним. [1].Останнім часом мешканці міста все частіше
висловлюють своє невдоволення щодо якості надання житлово-комунальних
послуг. Невдоволення мешканців спричинене перш за все тим, що невчасно
вирішуються питання поточного та капітального ремонту будинків, яке
призводить до передчасного руйнування житлового фонду. [2].
Держава має гарантувати доступ усіх громадян до послуг водо,
теплопостачання і водовідведення, оскільки вони є життєво необхідними для
існування людини. Основною ознакою цих послуг є їхня універсальність: вони
мають бути повсюдно поширеними та загальнодоступними, а їх якість має бути

рівномірно високою. Загальнодоступність послуг означає можливість усіх, у
тому числі найбідніших, громадян користуватися послугами.
Альтернативним варіантом утримання та експлуатації житла, а також
реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є
формування
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економічного механізму управління житлово-комунальним господарством
приводить до зміни показників, що характеризують діяльність підприємств,
організацій і галузі в цілому. Тому необхідно враховувати вплив цих заходів на
зниження собівартості продукції, послуг, зростання продуктивності праці,
приріст обсягу виробництва і т.п. [4].
Житлово-комунальне господарство України – одна з найбільших галузей
економіки країни, яка має великий вплив на щоденне життя кожної людини та
на ситуацію в країні загалом. За весь період незалежності України у галузі
накопичуються невирішені проблеми, що дає підстави говорити про стан
системної

кризи,

яка

щодалі

поглиблюється.

Це

загрожує

безпеці

життєдіяльності людей та національній безпеці країни.
Для розвитку потужностей житлово-комунального господарства, а також
створення підприємств і організацій недержавної форми власності по
утриманню і ремонту об'єктів цієї галузі, що є передумовою створення ринку
житлово-комунальних послуг населенню, необхідно залучити інвестиції.
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