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Сучасний стан житлово-комунального господарства України потребує
впровадження комплексу реформ, які б дозволили модернізувати дану галузь
відповідно до сучасних економічних реалій. Одним з найскладніших питань у
сфері ЖКГ є тарифна політика, яка впливає не тільки на фінансовоекономічний
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макроекономічну ситуацію в країні в цілому.
Основним джерелом фінансування діяльності об'єктів ЖКГ і їх
модернізації є тарифи. Адекватна тарифна політика є одним з ключових
чинників створення ринкових умов для діяльності суб'єктів підприємництва –
природних монополій, а також для інших суб’єктів ринку незалежно від того,
до якої форми власності відноситься суб'єкт, що надає відповідні послуги.
Тарифи мають бути достатніми для забезпечення функціонування
підприємств ЖКГ і їх розвитку і, що дуже важливо, вони повинні забезпечувати
стимулюючий
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ресурсозбереження.
В ідеалі добре структурований тариф на товар (послугу), що відноситься
до сфери природної монополії повинен:
1) у повному обсязі покривати поточні витрати суб’єкта природної
монополії, якщо вони є обґрунтованими;
2) включати витрати на заміну устаткування/модернізацію і повернення
інвестицій;
3) стимулювати суб’єкта природної монополії та споживачів знижувати
витрати та заощаджувати енергію;

4) бути прозорим і добре зрозумілим: тариф повинний ясно показувати
клієнтам, за що вони несуть відповідальність і як вони можуть впливати на
кінцеву вартість послуг рахунками, що ними сплачуються;
5) захищати споживача від необґрунтовано високих цін.
На сьогоднішній день політика ціноутворення у сфері житловокомунальних
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обґрунтованих витрат суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у
відповідній сфері, а й дозволяє включати до складу ціни/тарифу неефективні
витрати та не стимулює підприємства, що надають такі послуги, до зниження
витрат. Тягар невиправданих високих витрат на надання цих послуг, що
здебільшого не відповідають параметрам якості, несуть бюджет і населення.
Також однією з проблем, яка дуже гостро стоїть перед підприємствами
ЖКГ є відсутність коштів для оновлення основних фондів. Оскільки тарифи не
включають витрати на аварійне устаткування, заміну і реконструкцію
устаткування житлово-комунальних підприємств, тобто «інвестиційну» та
«інноваційну» складову. В усьому світі сфера ЖКГ є привабливою для
інвестицій, оскільки є «вічним бізнесом», якого потребує суспільство. В Україні
ж ця галузь лишається збитковою, надзвичайно ризикованою і, відповідно, не є
цікавою для стратегічних інвесторів.
Вирішенню проблем тарифного регулювання у житлово-комунальній
сфері має передувати суттєве вдосконалення законодавства. Навіть, якщо буде
побудована чітка та зрозуміла модель діяльності на ринках сфери ЖКГ,
необхідно також передбачити запровадження інституційних та фінансових
механізмів її реалізації. Крім того, через особливості організації житловокомунальної сфери в Україні та низький рівень життя населення варто
зазначити, що, враховуючи міжнародний досвід, не можна сподіватися на
реформування ЖКГ та модернізацію житлово-комунальної інфраструктури
виключно за рахунок тарифів без залучення державної підтримки.
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