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АНОТАЦІЯ

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:визначено
основні напрямки удосконалення управління комунальним підприємством з 
метою підвищення рівня конкурентоспроможності та беззбитковості; 
розглянуто зміст і особливості організаційно-економічного механізму 
діяльності галузі ЖКГ, виконкому Кременчуцької міської ради,Управління ЖКГ
м. Кременчука, підприємств комунальної сфери (на прикладі Кременчуцького 
КАТП-1628), напрямки його удосконалення; сформовано основні напрями 
оптимізації діяльності Управління житлово-комунального господарства 
виконкому Кременчуцької міської ради; проведено розрахунок економічної 
ефективності від впровадження проектних заходів.
Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів. За результатами досліджень
в Кременчуцькому КАТП-1628 плануються до реалізації запропоновані заходи.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, органи місцевого
самоврядування, комунальна форма власності, якість послуг, організаційна
структура управління, апарат управління, автотранспортне підприємство.

Keywords: housing and communal services, organs of local self-government,
communal pattern of ownership, quality of services, organizational structure of
management, management vehicle, motor transport enterprise.
 




