
  Кременчуцький національний університет імені Михайла   Остроградського
  Факультет ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

                       КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

                                                       Пояснювальна записка

                                                           до магістерської роботи                       

           на тему: 

                                                       Виконав: студент 6 курсу, групи 
                                                              ступінь вищої освіти магістр  

          групи ПУА(БА)-18-1м       
                                                                 спеціальність 281 – «Публічне управління

та адміністрування»             
                                                                освітньо-професійна програма «Бізнес-  

     адміністрування»  
                                                                 Малогорський В. А.

                              Керівник: Сакун Л.М.
                                         

                                    

Кременчук - 2019 року



                    ЗМІСТ                         

ВСТУП .......................................................................…………………………........11
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ................................................................................................... 14
1.1. Особливості державного управління у сфері житлово-комунального
господарства ............................................................................................................. 14
1.2. Якість житлово-комунальних послуг і забезпечення прав споживачів ... 24
1.3. Оцінка поточної ситуації житлово-комунального господарства
Кременчука ............................................................................................................... 28
1.4. Характеристика сучасних методів поводження з твердими побутовими
відходами................................................................................................................... 33
2. АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ МІСТА КРЕМЕНЧУКА............................... 38
2.1. Сучасний стан комунального господарства міста Кременчука ................ 38
2.2. Загальна характеристика управління ЖКГ. Основні завдання, функції .. 43
2.3. Загальна характеристика Кременчуцького КАТП 1628 ............................. 52
2.4. Аналіз діяльності Кременчуцького КАТП 1628 ......................................... 54
2.4.1. Характеристика послуг ........................................................................ 54
2.4.2. Аналіз основних фондів підприємства .............................................. 60
2.4.3. Аналіз використання трудових ресурсів ........................................... 64
2.4.4. Аналіз забезпечення матеріальними ресурсами ............................... 66
2.4.5. Аналіз собівартості надання послуг населенню та організаціям
міста .......................................................................................................................... 69
2.4.6. Аналіз прибутку і рентабельності. Фінансовий стан
підприємства ............................................................................................................ 72
3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КРЕМЕНЧУКА НА ПРИКЛАДІ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО КАТП-1628 ......................................................................... 81
3.1. Удосконалення організаційної структури ЖКГ .......................................... 81
3.2. Улаштування полігону твердих побутових відходів на Деївській горі .... 86
3.3. Будівництво (реконструкція) системи збору та утилізації біогазу на
полігоні твердих побутових відходів ..................................................................... 90
3.4. Впровадження інноваційних технологій для переробки ТПВ на полігоні м.
Кременчука .............................................................................................. 93
3.5. Результати соціологічного дослідження мешканців міста Кременчук та
сільських населених пунктів Кременчуцького району щодо поводження з
твердими побутовими відходами............................................................................ 97
3.6. Розробка стратегічних напрямів розвитку житлово-комунального
господарства Кременчука ............................................................................ 108
3.7.  Основні  завдання  та  заходи  житлово-комунального  господарства  міста
Кременчука ............................................................................................................. 122
4. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ПЕРСОНАЛЬНА



КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА ................................................................................. 126
4.1. Інформаційне забезпечення комунального господарства міста
Кременчук .............................................................................................................. 126
4.2. Використання програмного забезпечення з метою оптимізації системи
поводження з твердими побутовими відходами міста ....................................... 129
4.3. Оптимізація планування маршрутів руху транспортних засобів комунальних
підприємств ...................................................................................... 135
4.4. Організаційно-економічне моделювання добового розподілу
енергоспоживання побутовим споживачем партнером-регулятором ............... 140
5. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ..................................... .154
5.1. Розрахунок економічної ефективності оптимізації організаційної
структури Управління ЖКГ та КАТП 1628 ......................................................... 154
5.2. Розрахунок економічної ефективності щодо оптимізації праці ............. .158
5.3.  Застосування  інструментарію  маркетингу  щодо  поводження  з
відходами ................................................................................................................ 167
5.4. Перспективи безвідходної переробки сміття ............................................ 171
5.5. Економічна ефективність сортування відходів на прикладі студентського
гуртожитку No 4 КрНУ ім. М. Остроградського ................................................ 176
6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ...... 180
6.1 Нормативно-правове забезпечення охорони праці та техніки безпеки в
житлово-комунальному господарстві ................................................................. .180
6.2. Умови праці сортувальника твердих побутових відходів ....................... 186
6.3. Пожежна безпека .......................................................................................... 192
6.4 Розрахунок викидів шкідливих речовин (сірчаного газу) ........................ 194
6.5 Мембранні методи при очистці стічних вод полігонів ТПВ .................... 196
ВИСНОВКИ.................................................................................. 198
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ................................................................... 200
ДОДАТКИ.................................................................................... 204



АНОТАЦІЯ

     Метою магістерської роботи є розробка заходів щодо дослідження та
удосконалення управлінських аспектів взаємодії органів місцевого
самоврядування з підприємствами житлово-комунального господарства в
напрямі забезпечення якості послуг.
    Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання: визначено
основні напрямки удосконалення управління комунальним підприємством; 
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. За результатами досліджень в Управлінні житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
плануються до реалізації запропоновані заходи.

    Ключові слова: житлово-комунальне господарство, органи місцевого 
самоврядування, ефективність, якість послуг, організаційна структура
управління, апарат управління, економіко-математичне моделювання.

   Keywords: housing and communal services, local self-government, efficiency,
quality of services, organizational structure of management, management apparatus,
economic and mathematical modeling.

 
  

  


