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Визначення тарифного навантаження при наданні житлово‐комунальних послуг в Україні
Статтю присвячено дослідженню впливу різних соціально-економічних показників на визначення тарифного
навантаження населення за житлово-комунальні послуги. У статті досліджено систему надання послуг житловокомунальною сферою в Україні. Наголошується на тому, що більшість таких компаній знаходяться у комунальній
власності. Виявлено вплив різних факторів на процес визначення тарифного навантаження населення. Досліджено
вплив і обґрунтовано необхідність врахування факторів організаційного характеру, економічного спрямування і
соціального характеру при визначенні тарифів за житлово-комунальні послуги. Досліджено систему тарифної політики
на послуги житлово-комунальних господарств, процедуру встановлення структури тарифів, яка формується з
економічно обґрунтованих витрат на здійснення операційної та фінансової діяльності виробника послуг (повної планової
собівартості) та частини прибутку. Проаналізовано фінансові зв’язки житлово-комунальних підприємств з бюджетами
різних рівнів, і в першу чергу з місцевим бюджетом, та державними цільовими фондами; фінансово-кредитними
установами та страховими компаніями тощо.
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Определение тарифной нагрузки при предоставлении жилищно‐коммунальных услуг в
Украине
Статья посвящена исследованию влияния различных социально-экономических показателей на определение тарифной
нагрузки населения за жилищно-коммунальные услуги. В статье исследована система предоставления услуг жилищнокоммунальной сферой в Украине. Подчеркивается, что большинство таких компаний находятся в коммунальной
собственности. Выявлено влияние и обоснована необходимость учета факторов организационного характера,
экономического направления и социального характера при определении тарифов за жилищно-коммунальные услуги.
Исследована система тарифной политики на услуги жилищно-коммунальных хозяйств, процедура установления
структуры тарифов, формирующейся из экономически обоснованных расходов на осуществление операционной и
финансовой деятельности производителя услуг (полной плановой себестоимости) и части прибыли. Проанализированы
финансовые связи жилищно-коммунальных предприятий с бюджетами различных уровней, и в первую очередь с
местным бюджетом, и государственными целевыми фондами; финансово-кредитными учреждениями и страховыми
компаниями и тому подобное.
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