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ВСТУП
Сиджу собі за комп’ютером, пишу ці рядки, раптом дзвінок у двері. Відкриваю – середніх
років жіночка принесла невеличкий папірець – анкету, та попросила відповісти на кілька запитань,
мовляв, що ввечері забере. Оскільки я сама соціолог, то розумію інтерв’юерів, які за кілька
гривень ходять по домівках, забиваючи ноги, зношуючи взуття, іноді стикаючись з грубістю
наших громадян. Тому я взяла анкету та пообіцяла заповнити.
Знаєте яке було перше запитання?
1. Ваше відношення до підвищення тарифів.
Варіанти відповідей: позитивне, негативне, не визначився.
А далі організатори опитування пропонували провести референдум щодо цього питання та
запитували про моє ставлення до проведення референдуму.
Треба вам відразу сказати, що дія відбувається в Харкові на початку грудня цього року. З
першого жовтня в Харкові було підвищено тарифи на послуги ЖЕКів, але (за інформацією в
місцевій пресі), один пенсіонер звернувся в Печерський суд м. Києва з проханням визнати ці
тарифи незаконними. І вже третій місяць у місті така ситуація: люди платять за старими тарифами
(так, принаймні, говорять ЗМІ), працівники ЖЕКів запевняють, що треба платити за новими
тарифами, бо споживачам все одно доведеться компенсувати різницю у вартості послуг, а міська
влада чекає на рішення суду. Харківські ЗМІ приділили цій історії багато уваги.
Анкету я заповнила. На перше запитання відповіла, що до підвищення тарифів ставлюсь
позитивно (до СПУ також ставлюся добре), а щодо референдуму, то вважаю що краще гроші, які
збираються витрачати на його проведення, віддати на потреби житлово-комунального
господарства міста. Таке моє ставлення зумовлене тим, що вже більше ніж вісім років працюю у
програмах, пов’язаних із реформуванням та плануванням розвитку комунальних підприємств
водо-, теплопостачання та водовідведення, і проблеми житлово-комунальної галузі знаю не з
чуток.. Зношеність мереж (відповідно, висока аварійність, значні втрати води та тепла), фізичний
та моральний знос обладнання (як наслідок, низька ефективність та висока енергоємність),
збитковість тарифів (відповідно, відсутність коштів навіть на ведення поточної діяльності, не
кажучи вже про фінансування капітальних проектів), постійне зростання цін на енергоносії та
матеріали, значна дебіторська та кредиторська заборгованості, мала зарплатня, важкі умови праці,
низький престиж роботи комунальника і т. ін. – можна нескінченно перелічувати проблеми, що
притаманні комунальним підприємствам не лише тридцяти міст, що брали участь у цих
програмах, але, вочевидь, і багатьох інших.
Серед цих проблем є принаймні дві, вирішити які можна лише за реальної участі
споживачів житлово-комунальних послуг. Це заборгованість населення за спожиті послуги та
збитковість тарифів (їх невідповідність економічно обґрунтованим витратам). Проте сьогодні у
масовій свідомості не сформовано чіткої виваженої позиції щодо важливості зазначених проблем
та необхідності пошуку шляхів їх вирішення.
Результати соціологічних опитувань та фокусних груп, проведених у пілотних містах низки
програм технічного допомоги∗ Агентства США з міжнародного розвитку, свідчать, що досить
багато мешканців не вбачають визначального впливу заборгованості на якість житловокомунальних послуг. Основними причинами незадовільної якості послуг вони вважають
недостатнє фінансування державою комунальних підприємств, безгосподарність та
некомпетентність комунальників, зношеність мереж та обладнання – все що завгодно, крім
заборгованості.
Популярною є хибна думка, що борги населення є значно меншими за борги інших
споживачів-юридичних осіб. Як сказала учасниця фокусної групи-працівниця промислового
підприємства: “В мене борг за комунальні послуги 200 грн., а моє підприємство заборгувало
десятки тисяч. Невже моя заборгованість має якесь значення?” Учасники фокусних группідприємці одного з пілотних міст взагалі висловили сумнів у тому, що ця заборгованість
∗

Програма модернізації муніципального водопостачання в Україні, програма “Реформування тарифів та
реструктуризація комунальних підприємств в Україні”, проект “Розповсюдження досвіду реформування сфери
комунальних послуг” та ін.
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насправді існує. Певна частина мешканців пояснюють своє небажання платити за послуги або
виправдовують несвоєчасну оплату тим, що, на їх думку, якість послуг не відповідає їх вартості.
Як сказав один учасник фокусної групи у Луцьку (представник середнього бізнесу), пояснюючи
причини несплати за комунальні послуги: “Логіка така: мені послуги не надають, або надають
погано, то я і платити не буду”. І досить поширеною є думка, що підприємства все-таки
працюють, надають послуги, хоча частина споживачів не платить за них, відповідно, вплив
заборгованості не є дуже вагомим.
Таким чином, досить багато людей не усвідомлюють сумних перспектив подальшого
погіршення якості житлово-комунальних послуг та зменшення їх обсягів, не мають побоювань
щодо загрози виходу з ладу об’єктів комунальної сфери, якщо проблему заборгованості не
вирішувати.
Ще більш гострою є проблема встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги
підприємств ЖКГ. Хтось з публічних осіб якось сказав, що ковбаса – це кулінарний виріб, а
дешева ковбаса – політичний виріб. Сьогодні таким політичним виробом стали тарифи на
житлово-комунальні послуги.
Не позаздриш за таких обставин місцевій владі. Адже саме органи місцевого
самоврядування, разом із житлово-комунальними підприємствами, несуть відповідальність за
забезпечення населення послугами відповідної кількості та якості. А щоб підприємства мали змогу
надавати такі послуги, потрібно, щоб вони були фінансово стабільними, тобто, щоб їхні доходи
покривали обґрунтовані витрати та забезпечували впровадження проектів поліпшень. Тобто, хоче
цього влада чи не хоче, потрібно або тарифи переглядати, або відшкодовувати різницю з міського
бюджету. Проблема поглиблюється тим, що значну частину депутатського корпусу в багатьох
містах складають лікарі, вчителі та інші представники бюджетної сфери. Зрозуміло, що кожному
болить своє, а міський бюджет не гумовий, тому бюджетне фінансування потреб житловокомунальної сфери часто відбувається за остаточним принципом. А коли піднімається питання про
підвищення тарифів, то починається загравання з електоратом: звинувачення комунальників у
накручуванні цін та невмінні ефективно господарювати, проголошення популістських закликів не
платити за послуги в знак протесту тощо. На жаль, деякі люди „ведуться” на подібні лозунги. При
цьому „борці за народні інтереси” здебільшого мають приватне житло з автономними системами
тепло-, водопостачання, і їх не обходить, що в результаті занепаду комунальних підприємств
переважна більшість людей може залишитися без води та тепла, як це вже було в деяких містах.
(Згадаємо проблеми з водопостачанням у Бориславі Львівської області. В одному з телерепортажів
з місця подій показали жінку, яка сунула рахунок на оплату за воду під ніс телеоператору і
обурювалася, що їй нарахували скільки-то там гривень, а води не подавали протягом певного часу.
А я звернула увагу на суму боргу в цьому рахунку (його дали крупним планом) – там було більше
800 грн. Як кажуть, коментарі зайві).
За таких умов виконавчій владі треба мати політичну волю та мужність, щоб приймати
непопулярні рішення щодо об’єктивно необхідного підвищення тарифів, що може викликати
обурення мешканців та вдарити по іміджу влади, особливо коли цим хочуть скористатися в
передвиборчій боротьбі представники різних політичних сил.
У харківської історії з підвищенням тарифів на послуги ЖЕКів є продовження.
У поштові скриньки нашого будинку (гадаю, що таке відбулося по всьому місті) нещодавно
вкинули листівку, яка мала назву “Ще раз про тарифи”. Звернення підписали народний депутат та
той самий пенсіонер.
Підписанти листівки пишаються тим, що вони удвох “зробили все можливе, щоб
підвищення тарифів за руйнівним сценарієм міськвиконкому не відбулося”.
А далі просто “пісня”: “Ми вважаємо, що підвищення тарифів на 30% (а не на 250%)
дозволило б підвищити заробітну платню працівникам ЖКГ, залучити кваліфікованих
спеціалістів та, відповідно, дало би підстави харків'янам і владі вимагати поліпшення якості
послуг”.
Чому ж так скромно, можна було б додати, ще й побудову комунізму в окремо взятому
місті Харкові!
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Ну а якщо серйозно, то давайте подивимося. Тариф на послуги ЖЕКів не переглядався
кілька років. Вартість послуг – 37 коп/м2. Пропоновані 30% підвищення складають 11,1 коп.
А ось як зросли за цей період ціни на основні матеріали, без яких ЖЕКи не можуть
надавати послуги: труба сталева (1 м) у 2000 році коштувала 1,88 грн., у 2002 – вже 3,5 грн., а у
2004 – 10,8 грн.; фарба масляна (банка) - 3,65; 5,5 та 11,5 грн., відповідно; рубероїд (рулон) - 15; 21
та 35 грн.; пиломатеріали (1 м3) - 212, 280 та 375 грн. і т. ін. Тобто, в середньому, ціни зросли в
2...5 разів. Мінімальна зарплатня збільшилася з 74 до 205 грн. у 2004 році, а в цьому році вона вже
перевищує 300 грн., тобто зросла більше ніж у 4 рази. Динаміка зростання цін на енергоносії
також усім відома. Тому навіть першокласник може порахувати та зробити висновки, що 30%
підвищення тарифу не дозволить відшкодувати витрати ЖЕКів для підтримання хоча б існуючого
рівня послуг. Що вже говорити про залучення кваліфікованих спеціалістів та вимог поліпшення
якості послуг! Тому зупинки ліфтів, переповненість контейнерів для сміття, неприбрана
прибудинкова територія – це не підступи міської влади та комунальників, як це інтерпретують
автори листівки, а результат дії законів економіки, які ще нікому відмінити не вдалося.
У зверненні також сказано, що “вирішувати ці проблеми (ЖКГ, КС) потрібно законно,
послідовно та економічно обґрунтовано, а не покладати весь тягар відповідальності за стан
ЖКГ на харків’ян”. Я – “за”, але все-таки хотілося б почути, що конкретно пропонується для
вирішення проблеми ЖКГ. І маленьке запитання до пана народного депутата, а що ж Ви,
шановний, чотири роки в парламенті робили, чому не піднімали раніше цього питання? І скільки
ще нам чекати, поки ви, народні слуги, там все „послідовно” повирішуєте, адже прибирати двори,
ремонтувати дахи, вивозити сміття потрібно саме сьогодні, зараз.
Не можу не навести перефразовані вірші В. Маяковського, які вичитала у рубриці
“Анекдоты в номер” (газета “Комсомольська правда в Україні”):
“Я знаю, город рухнет,
Усохнет дивный сад,
Пока такие люди
В парламенте сидят”.
А ось формула, яку вивела я особисто (не теорема Ферма, але все ж таки...)

I love =
Інтенсивність

I love

1
.
r

„любові” депутатів усіх рівнів до народу обернено пропорційна

відстані r до виборів.
А як ставляться мешканці наших міст до підвищення тарифів? Переважна більшість з них категорично проти. Значна частина жителів вважає, що тарифи на послуги підприємств ЖКГ є
суттєво завищеними. “Тарифы на воду очень завышены. Не могу сказать, что вода которую я
употребляю, имеет хорошие вкусовые качества, я как покупал воду, так и покупаю, за что же я
плачу больше?” (підприємець, місто Бердянськ).
Досить багато учасників фокусних груп не підтримують підвищення тарифів, оскільки не
вірять, що це призведе до покращення якості послуг. “Категорично не згодна. Я не вірю в те, що у
нас колись взагалі запрацюють ЖЕКи більш-менш пристойно” (представниця бюджетної сфери,
Миргород).
За думкою багатьох споживачів, інтерес комунальників полягає в тому, щоб нічого не
робити, не покращувати послуги, а тільки постійно підвищувати тарифи, перекладаючи свої
проблеми на плечі людей. “На мою думку комунальники ідуть найлегшим шляхом, підвищуючи
тарифи. Навіщо їм шукати інші шляхи виходу, або думати як доцільніше використати оплату,
підняв тариф і проблем ніяких” (пенсіонер, місто Ірпінь Київської області).
Вочевидь, більшість мешканців не замислюються над тим, що підвищення тарифів на
житлово-комунальні послуги викликано об’єктивними причинами і є необхідним для збереження
хоча б існуючого рівня надання житлово-комунальних послуг, оскільки відчутне покращення їх
якості вимагає значних капіталовкладень.
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Ви можете запитати, чи можлива взагалі громадська підтримка рішень щодо впорядкування
тарифів на житлово-комунальні послуги? Ствердлива відповідь на це запитання отримана під час
впровадженні Програми реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в
Україні. У переважній більшості пілотних міст учасники громадських слухань ухвалили
стратегічні плани дій комунальних підприємств водо- та теплопостачання, які передбачали
підвищення тарифів.
Наш досвід свідчить, що лише свідома та обізнана в комунальних проблемах громада може
мати чітку позицію та приймати виважені рішення щодо якості та обсягів необхідних їй послуг та
своєї готовності заплатити певну ціну за покращення послуг. Обов’язковими умовами
забезпечення громадської підтримки є довіра людей до влади та підприємств ЖКГ, впевненість у
компетентності та кваліфікованості працівників цих підприємств, сприйняття їх як надійних
партнерів у справі поліпшення житлово-комунального обслуговування.
Саме на створення відносин партнерства та співробітництва між надавачами та
споживачами житлово-комунальних послуг було спрямовано роботу із залучення громадськості як
органічну складову Програми реформування тарифів та реструктуризації комунальних
підприємств в Україні. Розроблена та перевірена практикою методологія залучення громадськості
стала ефективним інструментом успішного діалогу між комунальними підприємствами, органами
влади та громадськістю пілотних міст [3-7].
Основними заходами з громадського залучення є наступні:
• створення Дорадчого комітету, який забезпечує підвищення довіри між зацікавленими
сторонами (місцевою владою, комунальними підприємствами та громадськістю) шляхом
організації зворотного зв’язку та дотримання балансу інтересів;
• дослідження громадської думки методом фокусних груп для визначення пріоритетів
споживачів у комунальному обслуговуванні та відстеження змін у ставленнях,
свідомості, поінформованості населення;
• співпраця зі ЗМІ для актуалізації комунальних проблем у масовій свідомості та
підвищення рівня зацікавленості ними мешканців;
• проведення громадських форумів для формування виваженої громадської позиції щодо
комунальних проблем та необхідності перетворень, навіть якщо вони вимагатимуть
сьогоднішніх витрат;
• організація громадських слухань, які дозволяють громаді усвідомити, що вона може
впливати на дії влади та сприяють активізації громадської участі в житті міста.
Дуже важливим і складним завданням надавачів комунальних послуг є формування
виваженої громадської думки щодо комунальних проблем та шляхів їх вирішення. Саме про це
йдеться в наступному викладенні.
ГРОМАДСЬКІСТЬ ТА ЇЇ ДУМКА
В узагальненому вигляді поняття “громадська думка” означає сукупність поглядів індивідів
на певну проблему. Едуард Бернайз [9] називав громадську думку “поняттям, що описує ледве
вловну, рухому і нестійку сукупність індивідуальних думок”. Професор Прінстонського
університету Харвуд Чайлдз, проаналізувавши близько 40 відомих визначень громадської думки,
найвдалішим вважає зроблене Германом Бойлом: “Громадська думка - це не назва чогось одного, а
класифікація певної кількості чогось” [10]. Наведемо ще одне цікаве визначення: “Громадська
думка – це думка тих, чиєї думки зазвичай не питають”(надпис на бігборді під час президентських
виборів 2004 р.).
Щоб краще зрозуміти концепт громадської думки, її варто розкласти на два очевидні
компоненти - громадськість та думку. Громадськість визначають як групу людей, об'єднаних
загальним інтересом у певній царині Що ж до думки, то вона, як прийнято вважати, є виразом
установки людини щодо конкретного питання. Існує загальне припущення, що установка - це
стійка схильність людей певним чином сприймати об'єкт, проблему та ін. Разом з тим, останні
дослідження фахівців дозволяють стверджувати, що установка, насамперед, є оцінками, які
даються людьми конкретним проблемам або питанням, виходячи зі своїх орієнтацій. Індивідуальні
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орієнтації містять у собі сприйняття індивідом проблем або об'єктів у визначених обставинах і
сприйняття значення думки інших людей про ці ж проблеми або об'єкти.
Коли установки стають достатньо стійкими, вони спливають на поверхню у вигляді думок.
Коли ж думки стають достатньо стійкими, вони призводять до вербальних (словесних) або
діяльних актів. Узагальнений підхід до розуміння громадської думки як “збігу індивідуальних
думок певного числа людей”, хоча і не викликає особливих заперечень, проте залишає дещо
осторонь ту важливу якісну обставину, що вона є суспільною, тобто формується в результаті
спілкування між собою людей, об'єднаних „відчуттям спільності”. Тому громадська думка - явище
набагато об'ємніше, ніж проста сума точок зору, висловлених певною сукупністю індивідів. Не
зовсім вдалим є і відношення до громадської думки лише як до стану думок, характерних для
певної сукупності індивідів. Адже громадська думка - не статичний, а динамічний процес
висловлення, уточнення та узгодження думок, в ході якого спільно виробляється спрямованість
дій.
Коли ми вивчаємо громадську думку, то насправді ми робимо її статичний “фотознімок”,
ретельно фіксуючи окремі моменти, щоб потім, описану в свій час думку, порівняти з думкою,
зафіксованою в інший період.
Громадська думка має низку наступних характеристик:
• спрямованість думки відображає загальну якісну оцінку проблеми, відношення до неї у
вигляді думок типу “позитивне - негативно – байдуже”, “за - проти - не визначився”, “за
- проти - за умови”. У найспрощенішій формі спрямованість думки фіксується
відповіддю “так” чи “ні” на запитання анкети. Загалом, саме уточнення спрямованості є
основним та найпоширенішим вимірюванням громадської думки;
• інтенсивність думки є показником того, яку силу вона набуває незалежно від її
спрямованості. Формою вимірювання інтенсивності (і одночасно спрямованості)
громадської думки можуть служити відповіді респондентів на запитання анкети типу
„повністю згоден - згоден - мені все одно - не згоден - абсолютно не згоден”;
• інформаційна насиченість думки вказує, який обсяг знань щодо об'єкту думки мають
люди. Досвід підтверджує, що найбільш інформовані щодо проблеми люди
висловлюють і чіткішу думку про неї. Крім того, люди, що більше знають про проблему
та мають чіткішу думку про неї, діють більш передбачено;
• соціальна підтримка є свідоцтвом ступеня впевненості людей у тому, що їхню думку
розділяють інші - ті, хто належать до даного соціального середовища. Ступінь
соціальної підтримки виступає мірилом консенсусу людей з приводу проблеми.
Соціальні вчені відрізняють наступні основні види громадської думки [13].
Перша форма громадської думки — масова. Вважається, що це поєднання або сума
індивідуальних уподобань, згрупованих за підсумками опитувань, референдумів або виборів.
Одним з прикладів може послужити тема шкідливості паління. Це тема, щодо якої більшість
людей, здається, має визначену та стійку думку: більшість громадян (і ви, в тому числі)
обмірковували цю тему та дійсно знають, що вони відчувають з цього приводу. Ви можете так
переконливо та зі знанням справи висловлювати свою думку з приводу шкідливості паління, тому
що “крапля нікотину вбиває коня” - це те, що ви розумієте; це те, що вас стосується, оскільки
нещодавно знайшли цигарку в кишені сина-підлітка; або це те, що може стосуватися вас у
майбутньому. Більшість інших питань відрізняється від цієї теми: це соціальні, економічні або
політичні проблеми, що швидко змінюються та часто є далекими від повного розуміння багатьох
людей. Для того, щоб виразити свої уподобання щодо вступу України до НАТО або переваги
стосовно витратної частини міського бюджету, потрібні певні політичні, соціальні або економічні
знання, іноді досить специфічні. Таким чином, масова думка корисна за тих випадків, коли
більшість здатна усвідомити суть проблеми, але для багатьох інших питань відсутність розуміння
всіх їх аспектів заважає пересічним громадянам сформувати обґрунтовану думку.
Другий за важливістю тип громадської думки — активізована громадська думка Це думки
зацікавлених, інформованих та організованих громадян. Ким є ці громадяни? Це члени партій,
місцеві активні політики, представники громадських організацій та об’єднань громадян, лідери
громадської думки та інші, хто бере активну участь у суспільному житті.
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Третя категорія — латентна (прихована) громадська думка. Це базові уподобання
населення, що лежать в основі скороминучої та поверхневої думки, ті, які ми виявляємо,
проводячи масові опитування населення. Латентна думка — це те, на чому громадська думка
“зупиниться” у міру розвитку конкретних подій, або те, в що люди дійсно повірять, пройшовши
крізь хаос та розкид думок.
Останній різновид громадської думки — так звана сприймана більшість. Сприймана
більшість — це сприйняття більшістю спостерігачів, включаючи журналістів, політиків та саме
населення, того, що думає більшість населення з якого-небудь питання.
У. Ліпман у своїй книзі “Громадська думка” писав, що громадська думка — це те, як
громадськість сприймає повідомлення засобів масової інформації (ЗМІ). За його думкою, люди
багато в чому покладаються на ЗМІ в оцінці того, що відбувається.
У цьому зв’язку потрібно звернути увагу на модель актуалізації, яку називають також
порядком денним. Узагалі порядок денний визначає послідовність тем, що будуть висвітлюватися
на семінарі, конференції або зустрічі. Але багато дослідників застосовують цей термін для опису
того, які теми розглядаються й обговорюються в ЗМІ як актуальні для суспільства. Деякі з них
вважають, що, створюючи свій порядок денний, визначаючи першочерговість проблем та ступінь
їх висвітлення, ЗМІ впливають на суспільну думку.
Те, що ЗМІ здатні впливати на формування порядку денного, відомо впродовж десятиліть.
У 60-ті роки Бернард Коген [11] окреслив цю ідею таким чином: засоби масової інформації не
завжди можуть досягти бажаного результату, підказуючи нам, що думати, але вони
“беззастережно досягають успіху”, підказуючи, “про що ми маємо думати”. Лише в 70-х роках
американські дослідники масових комунікацій, і перш за все МакКамбc та Шоу [14] емпіричним
шляхом довели гіпотезу, згідно з якою ті питання, яким засоби масової інформації приділяють
багато уваги, публіка починає розглядати як найважливіші в масштабах країни. Хоча МакКвейл
[15] у своєму фундаментальному огляді висловив кілька серйозних критичних зауважень з
приводу коректності причинно-наслідкових зв'язків у цих дослідженнях, можна вважати
доведеним, що ЗМІ допомагають сформувати політичний порядок денний як окремим особам, так
і суспільству загалом.
Соціальні вчені Роджерс та Діаринг [12] говорять про наявність трьох різних порядків
денних. Перший – порядок денний засобів масової інформації. ЗМІ визначають, які проблеми є
більш важливими, які - менш, а які взагалі не варті уваги. Багато хто вважає, що намагаючись
сформувати ієрархію проблем, ЗМІ ґрунтуються на тому, що цікаво громадськості.
Другий тип порядку денного – це порядок денний громадськості. Тобто, ЗМІ - не єдине
джерело інформації про думки людей. Насправді, сприйняття людей може відрізнятися від того,
що міститься у заголовках газет. Може бути і так, що в одному регіоні люди стурбовані,
наприклад, заборгованостями по зарплатні, а в національному масштабі це не актуально, і
більшість ЗМІ цю проблему не актуалізує. (Я зіткнулася з такими фактами, працюючи в
Червонограді Львівської області, Нововолинську Волинської області, Олександрії Кіровоградської
області – містах, де частина населення працює на шахтах. У цих містах ще пару років тому були
значні борги по зарплатні шахтарям, хоча в масштабах країни проблема заборгованості по
заробітній платні вже втратила свою гостроту і не стояла на порядку денному як
першочергова).
Третій тип порядку денного — порядок денний осіб, що приймають політичні рішення:
політиків, місцевої, регіональної, центральної влади і т. ін. На нього можуть уплинути не тільки
інші порядки денні, але і певні зацікавлені групи.
Між трьома типами порядку денного існує зв'язок, вони взаємодіють та впливають один на
одного. Тому важливим напрямом роботи спеціалістів ЖКГ має стати вибудовування відносин із
представниками ЗМІ з метою впливу на їх порядок денний для актуалізації житлово-комунальних
проблем у масовій свідомості.
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ЗМІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
У певному значенні інформація управляє світом. Сама картина світу виникає не на
порожньому місці. Вона складається з безлічі переконань, установок, уявлень, ціннісних
орієнтацій. Яка вона буде – не в останню чергу залежить і від ЗМІ. У сучасному світі зростає роль
ЗМІ у формуванні масової свідомості.
ЗМІ через дію на суспільство в цілому впливають на кожну людину окремо, формуючи
певні однакові емоції та дії. Наприклад, існує чітко сформульована громадська думка відносно
таких глобальних загальнолюдських проблем, як запобігання екологічній катастрофі,
термоядерній та біологічній війні, тероризму і т. ін.
Громадська думка багато в чому визначає суспільне життя і спрямовує діяльність деяких
соціальних інститутів, у тому числі й діяльність ЗМІ. Оскільки ЗМІ прагнуть висвітлювати
значущі, актуальні для суспільства проблеми і багато в чому розглядають їх з погляду громадської
думки, можна зробити висновок, що і громадська думка може визначати діяльність ЗМІ. Але і
сама громадська думка формується під впливом різних чинників, зокрема через розповсюдження
ідеології та пропаганди, чим можуть займатися і ЗМІ.
У практиці ЗМІ сьогодні широко використовуються методи підсвідомої дії, коли ставлення
суспільства до тих або інших явищ навколишнього світу формується за допомогою стереотипних
уявлень, які „вмонтовуються” в потік новин, автоматично викликаючи в масовій свідомості або
негативну, або позитивну реакцію на конкретну подію.
Завдання преси в процесі переконання - створити міцне, стійке ставлення до даного явища.
Завдяки своїй біологічній природі, людина схильна до навіювання, наслідування та заразливості.
Навіюванням вважають дію, що призводить до появи в людини крім її волі та свідомості
певних відчуттів та/або спонукає людину до здійснення певних дій [8]. Знаходячись під впливом
навіювання, людина не контролює спрямовану на неї дію. Простіше за все вселити в людину те, до
чого вона схильна через свої потреби та інтереси. Проте вселити щось можна і всупереч волі
людини, викликаючи певні відчуття та стани, що штовхають її до здійснення вчинку, який,
можливо, зовсім не відповідає тим нормам та принципам які вона поділяє.
Для спрямованої дії на громадську думку засобам масової інформації необхідно тримати
під контролем потік інформації та маніпулювати їм. Пропаганда за багато років відпрацювала
велику кількість засобів для маніпулювання суспільною свідомістю, які дійсно ефективні та
дозволяють впливати на масу людей певним чином. Для дії на аудиторію може
використовуватися, наприклад, метод дезинформації, коли в певний момент у ЗМІ подається
відверта брехня. Дезинформація подається, як правило, з різних джерел і западає в підсвідомість
людини. Крім того, дезинформація використовується в момент ухвалення якого-небудь важливого
рішення, коли на перевірку її достовірності бракує часу. А коли з’ясуються правдиві обставини, то
буде вже пізно, мету дезинформації буде досягнуто. Таким чином, цей метод є досить ефективним.
Проте метод дезинформації є відверто “грубим” і нечасто використовується в сучасних ЗМІ. Адже
найстійкішою є інформація, яка раціонально осмислена та емоційно засвоєна людиною.
Метод семантичного маніпулювання припускає ретельний відбір та спеціальну
компоновку понять, що викликають у людини або позитивні, або негативні асоціації. Саме це
дозволяє впливати на сприйняття інформації, оскільки здійснює вплив на людину через її звички
та переконання.
Коли приховати інформацію неможливо, часто використовується метод відвернення.
Суспільство не терпить інформаційного вакууму, тому щоб відвернути аудиторію від однієї
інформації, необхідно перемкнути її увагу на іншу, подану в максимально сенсаційному вигляді.
Мета нової інформації – створити відволікаючу альтернативу та понизити актуальність
попередньої інформації.
Спосіб подачі інформації дозволяє відправнику контролювати рівень її сприйняття
аудиторією. За способом подачі матеріалу Г.Шиллер [2] виділяє два методи маніпулювання:
метод дроблення і метод негайної подачі інформації. Суть методу дроблення (фрагментації)
полягає в тому, що в міру ускладнення телепередач тривалість кожного їх елемента скорочується в
часі, що створює суперечність між дійсним змістом будь-якої події та часом, відведеним для його
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демонстрації. Тобто інформація, подана дрібними порціями, не дозволяє нею ефективно
скористатися. Негайність подачі інформації, на думку Г. Шиллера, не тільки тісно пов'язана з
методом фрагментації, але і є обов'язковим елементом його здійснення. Проте таке хибне почуття
терміновості створює відчуття надзвичайної важливості переданої інформації, хоча вона може
зовсім не бути такою, і це відволікає увагу людини від дійсно значущої інформації. Повідомлення,
що швидко чергуються: про авіаційні катастрофи, військові дії, передвиборні поїздки політичних
лідерів тощо заважають складанню вірних оцінок і думок, оскільки більшість важливих подій
набувають значущості лише після закінчення певного часу. Зазначимо, що навіювання може бути і
ненавмисним.
Елементи навіювання можна “подати” у будь-який час в “упаковці” з новинами,
передачами, фільмами, за допомогою радіо та шляхом подачі інформації в певному вигляді у
друкарській продукції. Оскільки взаємодія людини із засобами масової інформації відбувається
щодня, то і вплив ЗМІ на суспільство і на кожну людину окремо можна назвати дуже істотним.
Існує маса засобів, що дозволяють подати потрібну інформацію під виглядом об'єктивної:
• “якір” - сумнівну інформацію треба приєднати до позитивної цінності;
• “упаковка” - сумнівна новина упаковується в позитивній низці новин;
• “приєднання”. Порівняйте усні виступи двох політиків: 1. “Я розв'яжу всі ваші
проблеми" і 2. “Я знаю, що у вас дах тече, батареї холодні ...” Перший обіцяв, другий
нічого не обіцяв, але він приєднався, він перерахував проблеми. Другий виглядає
чесніше, і ефекту доб'ється більшого, оскільки продемонстрував свою причетність, а
відчуття причетності - одне з базових потреб людини, вона потребує цього відчуття;
• “шаблони переживань”. Людина часто настільки ледача, що може не потрудитися
сформувати особисті переживання щодо якої-небудь теми, що особисто не її зачіпає.
ЗМІ нав'язують шаблон переживань: достатньо показати на фоні зруйнованого селища
жінку, що плаче, і оцінку події буде одержано;
• засіб “словесні формули” - люди сприйнятливі до стислих словесних формулювань.
Слоган - саме таке словесне формулювання.
• “узагальнення” - береться окремий факт і подається в останньому абзаці під соусом
“скільки можна?” Або “я” оповідача замінюється на “ми”, - аудиторія об'єднується. Є
агресивніший спосіб узагальнення – “експлуатація конфлікту”, для посилення категорії
“ми” часто буває достатньо ввести категорію "вони". (Ми – янголи в білому одязі, а вони
– гади повзучі).
При цьому велике значення має достовірність джерела. Якщо людина впевнена в
достовірності джерела, вона не піддаватиме критиці отриману інформацію.
Оцінка - це також елемент навіювання. Оцінку можна подати між рядками. Людина не
утруднить себе оцінкою подій, які до неї особистого відношення не мають. ЗМІ полегшують
людині життя, вони позбавляють її від ухвалення власного рішення.
Дія масової інформації на свідомість людей нерідко досягається за допомогою стереотипів,
міфотворчості та іміджів.
Стереотипи ефективно управляють всім процесом сприйняття інформації. Процес
сприйняття - це усього-на-всього механічна підгонка ще невідомого явища під стійку загальну
формулу (стереотип). Тому ЗМІ стандартизують повідомлення, тобто особливим чином
“підводять” інформацію під стереотип, загальну думку. Людина повинна сприймати повідомлення
без зусиль та беззастережно, без внутрішньої боротьби та критичного аналізу.
Стереотипи формуються під впливом двох чинників: безсвідомої колективної переробки та
індивідуального соціокультурного середовища, а також, безумовно, за цілеспрямованої
ідеологічної дії через ЗМІ. За допомогою стереотипів легко маніпулювати свідомістю людини,
оскільки стереотип тісно пов'язаний з життєдіяльністю суспільства в цілому і конкретних груп
людей зокрема. Який стереотип існує в нашому суспільстві, наприклад, щодо працівника ЖЕКу,
скажімо, слюсаря-сантехніка? Герой Л. Куравльова з фільму радянських часів “Афоня” - це ще
“квіточки”. Ну халтурник, ну п’яниця, ну ледар, але ж який симпатичний! В уявленні пересічного
громадянина “ягідки” набагато гірші.
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Більшість дослідників указують на зв'язок стереотипів з гігантським впливом ЗМІ, що
формують світогляд, поведінку, відтворює вчинки “героїв”, створених пресою, радіо або
телебаченням, наприклад, мужніх хлопців, які “красиво” відпочивають після важкої роботи із
пляшкою “пива своєї батьківщини”. (А потім виникає проблема пивного алкоголізму в підлітків).
ЗМІ привчають людину мислити стереотипами та знижують інтелектуальний рівень
повідомлень так, що вони перетворюються на інструмент обдурювання. Цьому служить головний
метод закріплення потрібних стереотипів у свідомості - повторення.
Ще одним методом впливу ЗМІ є міфотворчість (з грецького mythos - предание, сказание)
[8]. У техніці навіювання підтримка міфів відіграє величезну роль. Міфи впроваджуються у
свідомість, впливають на почуття та поведінку людей. Міфи дуже життєздатні, їх життєвість
пояснюється тим, що, спираючись на реальні факти і події, вони сприймаються як істина. Істинні
ж факти часто сприймаються людьми як небилиці. В основі механізму міфологізації лежать
підтасовування та приховування фактів, подій, документів. Але міфи завжди мають під собою
реальну основу, якусь подію, що дійсно відбулася, або певний факт, що мав місце. Швидкому
розповсюдженню міфів часто сприяє низька інформаційна культура, схильність до некритичного
сприйняття дійсності. Велика кількість міфів породжується умовами монополізації інформації.
Ще один метод, що дозволяє впливати на громадську думку – це створення іміджу.
Функції іміджу та стереотипу різні. Якщо стереотип - це образ, що відображає властивості й
характеристики, принаймні частково властиві об'єкту, то імідж - це штучно сфабрикований образ.
Імідж створюється шляхом нав'язування певних асоціацій, він завжди пов'язаний з уявою. Імідж
створює реальну соціально-психологічну установку, що визначає поведінку людини відносно
об'єкта. Оскільки імідж впливає на психіку людини, легко сприймається, та запам'ятовується, його
можна ефективно використовувати як інструмент управління свідомістю.
Творці реклами стверджують, що “люди палять не цигарки, а їх образ”, “жінки купують не
косметику, а бажання бути красивою” і т. ін. ЗМІ формують величезну різноманітність іміджів
політиків та політичних партій, уряду, громадських діячів та організацій, акторів, спортсменів
тощо. Формуючи імідж, ЗМІ формують і уявлення про людину чи організацію, привертають до
них увагу населення.
Сьогодні імідж житлово-комунальних підприємств у масовій свідомості не є позитивним.
Результати дослідження громадської думки, проведеного у цьому році в 14 містах Київської,
Запорізької, Харківської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Закарпатської та інших
областей, свідчать, що досить багато споживачів пов’язують незадовільну якість житловокомунальних послуг не стільки з незадовільним фінансовим і технічним станом підприємств
галузі та заборгованістю населення, скільки з безгосподарністю, некомпетентністю та
безвідповідальністю працівників житлово-комунальних підприємств:
“Просто переконана, що головна проблема – некомпетентність, халатне ставлення до
своїх обов’язків керівників комунальних підприємств” (працівник бюджетної сфери, місто
Миргород).
“Найбільша проблема комунальних підприємств - невідповідальні працівники. Тому і якість
послуг, які вони надають, нікого не влаштовує. Вони тільки руйнують: розриють, щось там
зроблять і покинули, пішли далі”(безробітний, місто Мукачеве).
“На таких підприємствах працюють одні ледарі, і щоб нічого не робити, вони підвищують
ціни на воду та тепло” (представник молоді, місто Бровари).
“Приклали руки” до формування такого уявлення про комунальників і засоби масової
інформації, і політики, і представники влади (згадаємо хоча б вислів колишнього гаранта
Конституції про “комунальну мафію”).
Цілеспрямована діяльність з формування позитивного образу житлово-комунальних
підприємств у масовій свідомості, підвищення поінформованості та обізнаності громадськості
щодо спільних проблем житлово-комунального обслуговування потребують активної співпраці
підприємств ЖКГ із засобами масової інформації. Докладні рекомендації щодо проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення надані авторкою та її колегою в науково-
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дослідній роботі, виконаної на замовлення Державного комітету України з питань житловокомунального господарства∗.
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ШЛЯХОМ ВИВАЖЕНОГО ДІАЛОГУ1
Є таке висловлення: “Всі складні проблеми мають дуже прості, усім зрозумілі та зовсім
неправильні рішення”. Популярна громадська думка часто пропонує саме такі рішення. Вона
страждає короткозорістю, інколи є суперечливою та глухою до дійсно важливих суспільних
проблем. Наприклад, популярна думка наполягає, що заборгованість населення комунальним
підприємствам повинна відшкодувати держава, і та ж сама думка вважає, що потрібно
підвищувати зарплатню вчителям, лікарям та більше витрачати на соціальні заходи. Суперечність
є очевидною. Оплата заборгованості з державного бюджету буде означати зменшення коштів на
освіту, медицину, культуру, соціальний захист і т. ін. Чи готові люди прийняти такі наслідки
привабливої перспективи перекладення проблеми заборгованості на плечі держави?
Від простого розуміння проблеми до стійкого та послідовного судження довгий шлях. На
цьому шляху багато перешкод. Наприклад, взаємні звинувачення та мрії про те, як би уникнути
важких рішень.
Відповідно, важливим завданням надавачів житлово-комунальних послуг є перетворення
популярної громадської думки у більш глибоке та виважене громадське судження щодо житловокомунальних проблем та шляхів їх вирішення. Виважене громадське судження з певної проблеми це судження не фахівців, а звичайних людей. Виважене судження населення означає його
інформованість та обізнаність щодо всіх аспектів проблеми.
Допомогти громадськості сформувати виважену точку зору на житлово-комунальні
проблеми можна шляхом їх обговорення у широкому колі з урахуванням думок експертів.
Чому важливо організовувати саме такі обговорення? Справа у тому, що більшість людей
схильні спілкуватися із собі подібними, тобто, з тими, хто має аналогічний соціально-економічний
статус. Часто у таких вузьких колах спілкування формується локальний погляд на проблему,
властивий саме даній категорії громадськості. Але одна людина або певна група людей не може
володіти усім досвідом та розумінням, необхідними для прийняття найкращого рішення. Тому під
час обговорення проблем, особливо таких складних, як житлово-комунальні, важливо поєднувати
знання, досвід та погляди різних людей. Саме такими є обговорення проблем під час громадських
форумів.
ЩО ТАКЕ ГРОМАДСЬКИЙ ФОРУМ
Ефективним інструментом вироблення громадського судження є громадський форум, який
відбувається на основі виваженого діалогу. Виважений діалог – це дискусія, що побудована
навколо кількох (зазвичай, 3-4) підходів до проблеми. Аналізуючи запропоновані підходи,
розглядаючи всі “за” та “проти” кожного з них, люди роблять складний вибір основних цілей і
напрямів для їхніх міст та країни.
Мета громадського тематичного форуму – формувати виважене громадське судження.
Виважене обговорення виробляє знання, яке не можуть дати ні експерти, ні опитування
громадської думки. Вчені називають його соціально-конструйованим знанням. Воно допомагає
визначити, як громадськість бачить проблему, що є цінним для людей і чи є конфлікт між цими
цінностями, що люди бажають або не бажають робити для вирішення проблеми, які витрати та
наслідки є для них прийнятними, чи існує взаєморозуміння щодо спільності цілей та можливості
діяти разом для їх досягнення. Тобто, виважений діалог – це не просто обговорення. Це спосіб
прийняття рішень, які дозволять громадськості діяти спільно. Зрозуміло, що проведення одного
форуму зможе переконати людей бути соціально активними не більше ніж одне відвідування
тренажерного залу переконає вас у користі регулярних занять для поліпшення фігури. Але ті, хто
∗
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брав участь у декількох форумах, говорили, що тепер вони бачать нові можливості для спільної
роботи, відчувають себе особами, що діють, а не просто споживачами у негативному сенсі цього
слова. Тобто, багатократні обговорення змінюють людей.
Виважений діалог – старіша, найбільш відома політична традиція Америки, головна сила,
яка створила цю країну. Громадські форуми започаткувалися за 100 років до американської
демократії та прокладали їй шлях.
У 1630 р. маленьке містечко Дорчестер (штат Масачутсетс) було чудовим місцем для
випасу домашньої худоби. Але тварини виходили за огорожі та губилися. Це породжувало дві
проблеми: 1 - як врятувати худобу, 2 – як вирішити, як врятувати. Місто не мало органів влади.
Єдине місце зібрання – церква. Але церковна служба не краще місце для обговорення таких
“земних” питань. Тоді кілька поважних жителів зібралися разом і сказали: ”У нас є проблема. Ми
повинні її обговорити. Збираємося всі у понеділок”. Далі колоністи почали збиратися кожного
місяця. Так започаткувалися міські зустрічі, які стали основою американської політичної системи.
Вони давали можливість людям висловитися, аналізувати злободенні питання та приймати
важливі рішення.
Наша історія також має власні традиції безпосередньої демократії – наприклад, сільські
сходи. Наше завдання сьогодні - відтворити цей ефективний інструмент громадської участі.
При цьому дуже важливо адекватно представити проблему. Часто проблеми постають
перед нами незрозумілими, у складних технічних або юридичних термінах, висловлені з точки
зору зацікавлених груп або ідеологів. Безодня відокремлює те, як представлено проблема і те, як
люди випробовують її на собі. Тому проблему потрібно представити у термінах громадськості,
щоб люди пов’язували бачення проблеми з тим, що їх хвилює, що є для них цінним. Аналіз
підходів, обмірковування того, що людям подобається, а від чого вони відмовляються, дасть
можливість владі прийняти рішення з врахуванням виваженої громадської думки.
Чи є результати від проведення форумів?
Зміни у людях – перший і головний результат. Досвід спільного виваженого обговорення
робить людей більш впевненими, вони усвідомлюють, що мають власну думку та можливість її
висловити.
Дослідження показують, що приблизно половина учасників форумів (53%) змінюють свої
погляди. 71% сказали, що замислились щодо своєї точки зору, якщо навіть і не змінили її. 78%
кажуть, що вони зіткнулися з іншими думками, які відрізняються від їх власної та визнають їхні
позитивні сторони.
Причетність та громадськість – виважене обговорення робить з людей громадськість, яка
може об’єднатися для спільних дій..
Громадянська відповідальність – люди починають визнавати власну відповідальність за
більшу частину проблем. Люди починають розуміти, що знеособлених “вони” для обвинувачень у
всіх проблемах та труднощах не існує.
Ніхто не може знати, яким буде громадське судження, поки люди не усвідомлять усіх
суперечностей та довгострокових наслідків прийнятих рішень. Це завдання виваженого діалогу.
Виважений діалог допомагає знайти простір між згодою та незгодою, у якому живе більшість з
нас. Виважений діалог означає те, з чим ми можемо жити.
Для управління дискусією під час форуму призначається ведучий – фасилітатор.
ФАСИЛІТАТОР2 ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ
Фасилітатор (з англ. – facilitator) - це той, хто полегшує, сприяє чому-небудь – ведучий
організатор, фахівець, найчастіше психолог, тренер або менеджер, що займається супроводом
групових процесів, проведенням конференцій, зустрічей, форумів.
Процес організації, активізації та спрямування плідної дискусії у групі називається
фасилітацією.
На відміну від лектора, фасилітатор не є головною діючою особою процесу обговорення.
Фасилітатор повинен вміти:
2

Прошу не плутати з фальсифікатором!

16

Як формувати виважену громадську думку щодо актуальних проблем житлово-комунального обслуговування

• слухати рефлексивно і безоцінно. Рефлексивне (активне) слухання – це зворотний
зв’язок із співрозмовником, що використовується для контролю точності сприйняття
почутого. Основними видами рефлексивного слухання є з’ясування, перефразування та
узагальнення. Інструментами з’ясування є запитання типу: “Чи не можете ви повторити
ще раз?”, “Ви щось ще хотіли сказати?” тощо. Перефразування полягає у передачі
оповідачу його ж повідомлення, але словами слухача. Метою перефразування є
перевірка точності почутого. Перефразування може починатися словами: “Як я вас
зрозумів...”, “На ваш погляд...”, “Іншими словами, ви вважаєте...”. При цьому важливо
обирати основні ідеї повідомлення, а не почуття співбесідника. Резюмування або
узагальнення - це підсумовування основних ідей та почуттів оповідача. Резюмуючі
висловлення допомагають об’єднати фрагменти розмови в єдине ціле. Типовими
фразами під час узагальнення є наступні: Вашими основними ідеями, як я зрозумів, є
такі...” , “Якщо підсумувати сказане Вами, то...”;
• спонукати групу до участі в обговоренні та до творчої роботи;
• впливати на учасників, не вдаючись до диктату та маніпулювання;
• бути об'єктивним та сприяти об'єктивності учасників форуму;
• бути гнучким (швидко пристосовуватися до ситуації, що змінюється) .
Основні правила поведінки фасилітатора полягають у наступному:
• більше запитувати та слухати учасників, ніж говорити самому;
• хвалити учасників, робити їм комплімент (щирі!), але не лестити;
• приділяти час налагодженню взаємодії і не бути дуже цілеспрямованим;
• ініціювати розмову, а не чекати, поки це зробить хтось інший;
• цікавитися думкам інших, а не пропонувати свою;
• домовлятися, а не диктувати рішення;
• слухати, не перебиваючи;
• демонструвати почуття, але бути стриманим, коли цього вимагає ситуація;
• бути достатньо упевненим в собі, щоб мати можливість дивитися в очі співбесіднику.
Розглянемо основні засоби управління дискусією під час обговорення
1. Стимулювання – це дії фасилітатора, що спрямовані на забезпечення правильного та
ефективного перебігу дискусії під час форуму.
2. Превентивні заходи – дії фасилітатора, що застосовуються до або під час форуму, щоб
запобігти відхиленню дискусії від теми, порушенню встановлених правил або регламенту.
3. Інтервенції - це втручання фасилітатора у перебіг обговорення для повернення дискусії
до теми, правил або регламенту.
Стимулювати обговорення можливо шляхом формулювання низки запитань до учасників, а
саме:
- Що нас цікавить у кожному з варіантів?
- Які вартість та наслідки від прийняття того або іншого варіанту?
- Чи можна знайти рішення, яке влаштовувало б усіх?
Щоб стимулювати плідну дискусію необхідно ставити запитання:
• відкриті (на які важко відповісти так чи ні, а хочеться сказати багато та поділитися
досвідом);
• неоднозначні (не передбачається, що відповіді більшості учасників будуть
однотипними);
• більш-менш конкретні;
• наближені до життєвих реалій учасників дискусії. Добре, коли запитання
сформульоване стисло (з психологічними закономірностями оптимально сприймаються
фраза до 7-9 слів); та гостро, так, щоб вам теж дуже захотілося відповісти на нього.
Настрій фасилітатора має бути позитивним, оптимістичним:
“Я знаю, ці питання є досить непростими, але якщо ми приділимо їм час та будемо
наполегливими, то - я в цьому впевнений - зможемо знайти таке рішення проблеми, яке буде
прийнятним для всіх”.
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Превентивні заходи перед початком форуму є наступними. Фасилітатор має обговорити з
групою та дійти згоди щодо бажаних результатів форуму, порядку денного, ролей учасників,
методу ухвалення рішення та основних правил проведення форуму. Треба обов’язково обговорити
з учасниками важливі моменти початку роботи та переконатися, що аудиторія з ними згодна.
Наприклад, наші правила:
1. Фасилітатор спрямовує обговорення, залишаючись при цьому нейтральним.
2. Усі беруть участь у дискусії.
3. Ніхто не домінує у дискусії, та кожен має можливість висловитися.
4. Обговорення не виходить за межі обраної теми та зосереджено на визначенні нашої
позиції.
5. Враховуються усі запропоновані думки та підходи до проблеми.
6. Підтримується атмосфера дискусії, що є необхідним для аналізу альтернатив.
7. Ми слухаємо та чуємо один одного
Превентивні заходи під час проведення форуму є наступними.
1. Фасилітатор має бути (та демонструвати це) зацікавленим слухачем. У зв’язку з цим,
треба вислухати, щоб зрозуміти, перш ніж оцінювати, треба слухати як прихильник, а не опонент:
“Я хочу переконатися, що зрозумів ваш погляд на проблему. Ви говорите, що... Вірно? Може, у
когось є інша думка?”. За необхідності потрібно закликати до дотримання правил.
2. Якщо хтось ставить запитання фасилітатору, можна застосувати „бумеранг”. Треба
повернути запитання учаснику, який його поставив, або групі, так щоб фасилітатор не брав на себе
відповідальність за відповідь на це запитання.
Наприклад:
Учасник: “Вам не здається, що ту думку, яку висловила Людмила, ми вже обговорювали?”.
Фасилітатор: “А як ви вважаєте, ми розглянули всі переваги підходу, який вона відстоює?”.
3. Не треба дозволяти переносити центр уваги з обговорення проблеми на що-небудь інше:
“Давайте зосередимося на виявленні проблем! Ми все ще працюємо разом?”. Може статися, що
хтось настирливо пропонує ідею або питання для обговорення, які відхиляються від теми.
Фасилітатор має прийняти ідею, не виказуючи згоди або незгоди, та записати її на дошці. Потім
потрібно ухвалити колективне рішення щодо доречності або недоречності розгляду цього питання
під час обговорення. Якщо розгляд питання перенесено, потрібно дійти згоди щодо визначення
часу його розгляду.
4. Не треба займати оборонну позицію. Фасилітатор не повинен нікому нічого доказувати.
Це лише спровокує подальшу суперечку. Негативний коментар потрібно спокійно прийняти та
застосувати “бумеранг”: “Ви вважаєте, що я часто надаю слово Андрію? Добре, а кого, на вашу
думку, ми ще могли б послухати?”.
5. Фасилітатор має використовувати доречні жести. Жестикуляція підсилює зміст
висловленого.
6. Гумор завжди покращує атмосферу обговорення, вдалий жарт знімає напруженість
(зрозуміло, що не можна жартувати за рахунок когось з присутніх).
7. Фасилітатор має захищати учасників від особистих нападів. Обов’язок фасилітатора
втрутитися, щоб припинити словесні напади одного учасника на іншого:
“Антоне, ви вже три рази перервали Людмилу. Мені зрозумілий ваш погляд на проблему,
але я хочу почути й думку Людмили”.
Рівень інтервенції залежить від ступеня порушення учасником домовленостей, правил,
етикету тощо. Використовувати інтервенції потрібно, починаючи з найдоречнішої та якнайменше
загрозливої. Якщо неналежна поведінка не припиняється, потрібно поступово підвищити рівень
інтервенції. При цьому треба завжди залишити “порушнику” можливість вийти з незручної
ситуації з гідністю.
Рівні інтервенції.
1. Подивитися порушнику в очі.
2. Встати.
3. Пройти частину відстані у напрямі порушника.
4. Підійти до порушника та подивитися йому в очі.
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5.
6.
7.
8.

Запитати: “Яка ваша думка?”.
Доторкнутися до порушника, звернутися безпосередньо до нього.
Зробити зауваження під час перерви.
Зробити зауваження перед всією групою.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ ФАСИЛІТАТОРА З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ГРОМАДСЬКОГО ФОРУМУ
Мета громадського форуму
Основна мета - сформувати компетентне громадське судження шляхом розвитку та
стимулювання певного типу дискусії. Така дискусія виходить за рамки традиційних політичних
дебатів, намагаючись створити спільну платформу у підході до найважливіших проблем
суспільства.
Громадський форум – процес руху від фактів та думок до інформованого глибокого
судження.
Етапи проведення форуму
1. Фасилітатор представляє програму “Громадський форум”.
2. Учасники заповнюють анкету №1. Фасилітатор пояснює, що анкета допомагає
зосередитися на темі дискусії.
3. Учасникам пояснюються основні правила дискусії.
4. Фасилітатор вводить учасників у тему дискусії.
5. Учасники діляться особистим досвідом, пов’язаним з обговорюваною темою.
6. Обговорення: учасники аналізують підходи до проблеми.
7. Підведення підсумків дискусії.
8. Учасники заповнюють анкету №2. Друга анкета дає ще одну можливість висловити
власну думку щодо питання, думку, яка може змінитися (а може і ні) у результаті дискусії.
Загальні рекомендації
Брошура громадського тематичного форуму звичайно містить три або чотири підходи до
проблеми, що обговорюється. Самі підходи виникають у результаті аналізу громадської думки і
матеріалів соціологічних досліджень. Підходи не є взаємно виключними і не виглядають як
остаточний набір усіх можливих варіантів вирішення проблеми. Це дозволяє уникнути
спрощеного протиставлення двох позицій і демонструє багатогранність та неоднозначність
проблеми.
Форум – це не трибуна для окремих людей, які просто бажають висловити свою думку.
Тому важливо, щоб дискусія не відходила від аналізу підходів, які викладено у брошурі. Ваше
завдання як фасилітатора – не допустити домінування одного-двох осіб таі створити атмосферу, в
якій кожна точка зору у рівній мірі могла б бути почутою та обговореною.
Як фасилітатору, вам необов’язково бути експертом з обговорюваної проблеми, але ви
повинні бути найбільш обізнаною людиною у групі. Дуже важливо мати чітке уявлення щодо
кожного підходу, які наведені у брошурі, а також стосовно основних аргументів “за” та “проти”.
Більшість фасилітаторів форуму перед дискусією уважно знайомляться із змістом брошури,
відмітивши найбільш істотні моменти. Для фасилітатора також дуже важливо розуміти специфіку
процесу обговорення теми під час форуму.
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ФОРУМУ
Що повинен робити фасилітатор?
Пояснити цілі
Описати проблему
Трохи статистики, цікаві факти можуть бути тут дуже доречними.
Роз’яснити підходи (привернути увагу до відмінностей між ними).
Буде непогано, якщо ви розмістите стислі формулювання підходів на великих аркушах паперу
таким чином, щоб вони були перед очима учасників під час дискусії.
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Визначити основні правила.
Зверніть увагу учасників дискусії на плакат “Наші правила”.
Запропонувати учасникам поділитися власним досвідом, пов’язаним з проблемою, що
обговорюється.
Постарайтеся створити невимушену атмосферу і викликати в учасників відчуття особистої
зацікавленості у темі, що обговорюється.
ГОТУЮЧИСЬ ДО ФОРУМУ
Що повинен робити фасилітатор?
В учасників форуму, можуть виникнути запитання, і ви повинні бути готовим відповісти на
них

1
Чому ми тут і що ми збираємося
робити?

Ми тут для того, щоб
формулювати наше судження
з важливої проблеми
Ми тут для того, щоб
робити ВИБІР

3

2

Як ми будемо це робити?

Через виважений діалог, коли ми:
- аналізуємо усі “ЗА” та “ПРОТИ”, ВИТРАТИ та
НАСЛІДКИ кожного з підходів
- досліджуємо ОСНОВНІ ФАКТИ та їхній вплив на
хід роздумів нашої групи;
- намагаємося зрозуміти глибинні мотиви кожної
позиції;
- ретельно виважуємо погляди інших;
- ДОЛАЄМО емоційні конфлікти, які виникають
при зіткненні різних точок зору і ціннісних
орієнтацій

4

Як ми визначимо, чи досягли ми
прогресу?

Що ми отримаємо у результаті?

Постійно звіряючись, чи може
наша група вказати:
- на щось позитивне у підході, який
нам не подобається;
- на негативні моменти того
підходу, який нам подобається

Рух від загальноприйнятої думки до
ГРОМАДСЬКОГО СУДЖЕННЯ.
Виникнення ГРОМАДСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ, яка є
відмінною від індивідуальної або групової позиції.
Створення СПІЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ, яка полягає у:
- появі загальної багатогранної картини проблеми;
- визначенні взаємоприйнятних цілей та напрямів;
- визначенні масштабу взаємоприйнятних дій і
ступеня підтримки того чи іншого підходу
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ПІД ЧАС ФОРУМУ
Що повинен робити фасилітатор?
Ставити запитання, які виявлять всі “за” та “проти”, витрати та переваги кожного з
підходів.
Упевнитися, що учасники мають можливість чути аргументи інших.
Дуже важливо при цьому залишатися нейтральним.
Обговорити як “за” та “проти” впливають на наші цінності.
Нагадати групі ключові факти, які вона могла випустити з виду.
Звертати увагу учасників на суперечність деяких позицій.
ЗАПИТАННЯ ФАСИЛІТАТОРА
Стимулюють діалог та сприяють аналізу підходів.
Чи можете ви
навести приклади,
пов’язані з темою
обговорення?

Чому цей підхід
настільки
важливий для
вас?

Чи може хтось
назвати ті царини,
у яких в нас є
взаєморозуміння?

Чи може хтось
назвати ті
протилежні
цінності, які
зіткнулися?

До кого нам слід
звертатися? До
політиків? До
співгромадян?
Чи може хтось передбачити
наслідки у випадку якщо цей
підхід стане державною
політикою?

Я розумію, що вам не
подобається цей підхід,
але на вашу думку, які
аргументи “за” у його
прихильників?

Що можна
заперечити
проти тих
доказів, які ви
щойно навели?

Що ви боїтеся
втратити, якщо
ми будемо
втілювати у
життя саме цей
підхід?

Як би ви розподілили,
що є особистою
справою кожного, а що
стосується усього
суспільства у даному
питанні?

Як можуть
відбитися на
інших ваші
пропозиції?

Якщо ми приймемо
за основу такий
підхід, як це вплине
на ваше життя?

Що у цьому
підході вас не
задовольняє, з
чим ви не
примиритеся?

Якими є життєві
цінності тих
людей, які
можуть займати
таку позицію?

Як би змінилася ваша
позиція, якби ви мали
інший соціальний або
професійний статус?

Які можуть бути
наслідки сказаного
вами? Як це змінить
ситуацію?
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ЗАВЕРШУЮЧИ ФОРУМ
Що повинен робити фасилітатор?
Залиште 20-25 хвилин у кінці заняття для підведення підсумків. Група обов’язково повинна
озирнутися назад та проаналізувати, чого вона досягла, рухаючись по шляху до
взаємоприйнятного способу дій з обговорюваної проблеми.
Запропонуйте групі, використовуючи заздалегідь підготовану форму, відповісти на поставлені
запитання.
ВАШ ФОРУМ ПОВИНЕН ДАТИ П’ЯТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
1. Розуміння того, як люди бачать проблему. Що вони думають про неї і у якій мірі
існує взаєморозуміння щодо проблеми.
Що рухає людьми?
Що їх дійсно турбує?
Що для них є найбільш цінним?
2. Усвідомлення того, як важко робити вибір, приймати рішення і що робить цей вибір
таким важким.
3. Де існує загальна платформа для спільних дій? З чим люди готові зжитися, а з чим ні?
4. Чим люди готові пожертвувати? Які наслідки того, до чого прагнуть люди?
5. Які питання не вирішені? Що необхідно додати до громадської дискусії з питання?
Що було випущено з погляду?

З А С Т Е Р Е Ж Е Н Н Я
Завершуючи форум, НЕ ВИМАГАЙТЕ НАДТО БАГАТО ВІД ВАШОЇ ГРУПИ.
Завершення форуму не є підведенням підсумків, але є всього лише логічним закінченням
того, що відбувалося.
Учасники скоріше за все описують свої враження і сам процес дискусії, ніж виносять
остаточне судження
Ставлячи нижченаведені питання, ви можете добитися більш чіткого опису
учасниками дискусії тієї загальної платформи для майбутніх дій, якої досягнуто на занятті:
Як би ви описали ті висновки, до яких прийшла група?
Що б ви розповіли політикам або журналістам про те, що відбулося на форумі?
Які дії для вирішення проблеми ви підтримали б як група?
Які дії цілком точно ви б не підтримали як група?
Якби ваша група виступила в ролі консультантів тих політиків, які є відповідальними
за вирішення даної проблеми, якими б були ваші рекомендації?
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ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Практичні рекомендації
Багато фасилітаторів вважають наведену нижче таблицю дуже зручним
інструментом для підведення підсумків форуму.
Фасилітатор малює таблицю на аркуші паперу або на дошці та пропонує учасникам дискусії
заповнити її.
Таблиця
З чим ми готові
погодитися?

З чим ми не хочемо
примиритися?

У чому ми не дійшли
згоди?

Чим ми готові жертвувати,
щоб досягти того, з чим ми
погоджуємося

Спитайте учасників, з чим вони готові погодитися як група. (Наприклад, житловокомунальні послуги мають бути доступними, але економічно обґрунтованими). Розширюючи або
звужуючи судження, роблячи його більш чи менш категоричним, перевірте ступінь згоди та
однодумності групи. Запишіть судження в тому вигляді, у якому воно є прийнятним для усіх у
групі. Проробіть те ж саме з кожним подальшим судженням.
Коли ви вирішите, що група висловила всі міркування з цього приводу, перейдіть до
другого та третього стовпчика. Випишіть усі моменти, які не є прийнятними для цієї групи та
положення, щодо яких у групі немає згоди. (Наприклад, по-різному розуміється вираз “економічно
обґрунтованими”).
Для четвертого стовпчика спробуйте разом із групою знайти такі судження, які
влаштовували б усіх та визначали те, чим група готова поступитися для вирішення проблеми.
(Наприклад, ми готові на підвищення тарифів, щоб вони були економічно обґрунтованими).
Можна зробити кілька плакатів, до яких можна буде звертатися під час обговорення.
Плакат №1
ГРОМАДСЬКИЙ ФОРУМ: НАШІ ПРАВИЛА

1. Фасилітатор спрямовує обговорення, залишаючись при цьому нейтральним
2. Усі беруть участь у дискусії
3. Ніхто не домінує у бесіді, і кожний має можливість висловитися
4. Обговорення не виходить за рамки обраної теми і зосереджено на визначенні нашої позиції
5. Враховані усі запропоновані думки та підходи до проблеми
6. Підтримується атмосфера дискусія, необхідна для аналізу альтернатив
7. Ми слухаємо та чуємо один одного.
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Плакат №2
ВИБІР ПОЗИЦІЇ – ЦЕ РОБОТА
ЗАВДАННЯ УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОГО ФОРУМУ – РУХАТИСЯ ДО ВИБОРУ ПОЗИЦІЇ
ЩОДО ПРОБЛЕМИ, ЯКА НАС УСІХ ТУРБУЄ, ЧЕРЕЗ:
Розуміння того, як ця проблема впливає на людей.
Розуміння ключових фактів.
Аналіз усіх “за” та “проти”, а також ціни та наслідків кожного з можливих варіантів
вирішення проблеми.
Прагнення вислухати інших і поважне ставлення до їхньої точки зору.
Пошук того, що робить вибір таким складним.
Подолання у собі конфлікту цінностей.
Ви досягли прогресу, якщо можете дати стверджувальну відповідь на наступні
запитання:
1. Чи бачу я позитивні сторони того варіанту вирішення проблеми, який мені не
подобається?
2. Чи визнаю я, що мій варіант вирішення проблеми містить негативні аспекти?
Плакат №3
У КІНЦІ ФОРУМУ СПИТАЙ СЕБЕ:
1. Що робить цю проблему настільки складною?
2. Який результат ми хочемо отримати?
- Що є неприйнятним для нас?
- Чим ми не хочемо поступитися?
3. Як далеко ми просунулися у взаємоприйнятному розумінні наших цілей та завдань?
4. Що інші можуть винести з нашого обговорення?
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРУМІВ
Хто? Запросіть групи з різним складом учасників. Обговорення проходить продуктивніше,
якщо його учасники різного віку, мають різні професії та належать до різних соціальноекономічних груп, тоді й погляди в них різні. Оптимальна кількість учасників 20-30 осіб. Якщо
збереться 60-100 учасників, то отримати інформацію з питання, що обговорюється, зможуть
більше людей, але не кожен зможе взяти участь в обговоренні.
Що? Організуйте громадський форум на визначену тему. Такий форум допоможе населенню
краще усвідомити проблему, сприятиме обговоренню трьох підходів до вирішення проблеми, “за”
і “проти” кожного з них, їх наслідки, а також досягненню згоди щодо підходу або його складової.
Форум надає можливість населенню обговорити питання, отримати більше інформації й знайти
шляхи вирішення важливої проблеми. Форум готує населення до участі та виступів на
громадських слуханнях.
Де? Оберіть місце, де зазвичай збираються мешканці – домовий комітет, місце зборів
неурядових організацій, бізнес центр або клуб. Там повинно бути затишно, атмосфера має бути
дружньою, бажано, щоб учасники дискусії сиділи обличчям один до одного і мали змогу
спілкуватися між собою, а не лише з ведучим форуму.
Коли? Організуйте форуми – сплануйте час для проведення форуму: певний час на прихід
учасників та дві та чверть години на його проведення.
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Завдання:
1. Підготуйтеся до форуму заздалегідь – вивчіть матеріали, щоб бути добре обізнаними з
теми до початку форуму.
2. Створіть сприятливі умови для проведення форуму, надішліть запрошення його
учасникам – підготуйте запрошення й нагадайте запрошеним учасникам про дату та місце
проведення форуму. Бажано, щоб в учасників були різні думки щодо теми, що
обговорюватиметься.
3. Необхідно забезпечити всіх учасників брошурами - в брошурі описано проблему, якій
присвячено форум та три підходи до її вирішення. Бажано, щоб учасники мали змогу
ознайомитися з брошурою заздалегідь та посилалися на неї під час обговорення.
4. Заповніть анкету до форуму – анкета допоможе визначити, наскільки учасники обізнані
і розуміють проблему до початку форуму.
5. Необхідно забезпечити управління форумом - презентуйте інформацію, три підходи,
ведіть обговорення, сконцентруйте увагу аудиторії на питанні та підходах, заохочуйте учасників
до слухання та участі в обговорення, щоб вони дійшли висновку й прийняли рішення. Учасники
повинні заповнити анкети перед проведенням форуму та по його завершенню.
6. Використовуйте наочність – підтримуйте увагу та інтерес учасників за допомогою
плакатів, плакатів з рейкою, на яких записуються думки; бажано використовувати відео та слайди,
якщо є така можливість.
7. Дотримуйтесь часових меж – помічник фасилітатора може слідкувати за дотриманням
регламенту, щоб ведучий мав змогу виділити достатньо часу для обговорення кожного підходу,
висновків та вчасного завершення форуму (дві та чверть години).
8. Заповніть анкету по завершенню форуму - анкета покаже зміни у поглядах учасників
та їх розумінні проблеми в результаті обговорення. Ви побачите, що спрацювало добре, а що
вимагає удосконалення.
9. Занотовуйте перебіг обговорення під час форуму та напишіть звіт - помічник
фасилітатора повинен занотувати, в чому учасники досягли згоди, а в чому ні, а також висновки.
Звіт повинен містити результати, занотовані помічником ведучого, аналіз анкетування,
проведеного перед та по завершенню форуму, а також результати оцінки форуму.
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БРОШУРИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ФОРУМУ3
Пам’ятаєте гумореску наших веселих артистів - „кроликів”? Як там бідний голова колгоспу
не міг правильно виговорити “наукове” слово? Коли кореспондент у черговий раз виправив
сказане головою, той запитав: “А це по якому?”. Такий ступор у мисленні голови був тому, що це
саме слово було не його, воно було чужим і тому не вимовлялося. Проте як жваво той же самий
голова говорив про коропів у колгоспному ставку, ну такі, як бугаї. Бо все це своє, рідне та
зрозуміле.
Так само просто і зрозуміло для людей, які братимуть участь в обговоренні проблеми
потрібно подавати цю проблему.
На жаль, ми часто стоїмо перед проблемами, описаними дуже складно, із застосуванням
незрозумілих технічних, економічних, юридичних або ще яких-небудь інших термінів.
Іноді проблема подається явно упереджено, з точки зору зацікавлених груп або ідеологів.
Величезна безодня відокремлює те, як проблема представляється, і те, як люди випробують її на
собі. Тому більшість громадян не вбачає будь-якого зв’язку між таким баченням проблем і тим,
що є цінним для них, що їх хвилює.
Ви будете проводити тематичний форум з проблем надання житлово-комунальних послуг.
Якщо комунальні проблеми представляти мовою фахівців комунального господарства, як
наприклад: “Базою розподілу умовно-постійних витрат між групами споживачів є приєднане
теплове навантаження, а базою розподілу умовно-змінних витрат є обсяг реалізації теплової
енергії”. Чи зрозуміють звичайні люди, що мова йде про введення двоставкових тарифів на тепло,

3

Інформаційні брошури та анкети наведено у додатках А,Б,В,Г
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за якими потрібно платити протягом року певну абонентну плату та в опалювальний сезон
оплачувати за спожите тепло?
Виходячи з цього, проблема, яка виноситься на обговорення, повинна бути подана таким
чином, щоб люди її розуміли.
Адекватне подання конкретної проблеми, оформлення її у термінах, зрозумілих
громадськості, має бути виконано в дискусійній брошурі. Такі матеріали потрібно розробляти для
підвищення ефективності громадських форумів.
Що означає “оформити проблему”? Це означає, що треба знайти для неї таке визначення, у
яке увійшли б погляди, найбільш поширені серед членів даної спільноти. Якщо учасники, і тим
більше, ведучий, попередньо ознайомилися з такою брошурою, то дискусія буде більш плідною.
Брошура складається зі вступу, підходів до проблеми з аргументами “за” та “проти” та
висновків.
Важливою частиною брошури є вступ, у якому потрібно зазначити, що це за проблема,
чому виникла, наскільки вона є серйозною і чому нас хвилює. При цьому, подання проблеми
повинне спиратися на людські цінності та супроводжуватися прикладами з життя.
Брошура громадського тематичного форуму звичайно включає три або чотири підходи до
проблеми, що обговорюється. Підходи задають “рамку” для дискусії. Вони репрезентують різні
точки зору на проблему, які визначаються в результаті аналізу громадської думки та матеріалів
соціологічних досліджень. Підходи не є взаємно виключними, і не є остаточним набором усіх
можливих варіантів вирішення проблеми. Саме це дозволяє уникнути спрощеного протиставлення
двох позицій і демонструє багатогранність та неоднозначність проблеми.
Деякі загальні характеристики підходів:
• кожен підхід базується на певному баченні проблеми;
• кожен підхід пропонує конкретний засіб для подолання проблеми;
• кожен підхід супроводжується певним набором мотивацій, цінностей, побоювань, надій.
Як потрібно подавати підходи:
• описати живою мовою з визначенням того, що є цінним для прихильників;
• використовувати приклади з життя;
• розглядати точки зору різних людей;
• представляти кожен підхід з найкращого боку.
Особливу увагу потрібно звернути при описанні аргументів “за” та “проти” кожного
підходу. Важливо правильно надати аргументи “проти”:
• їх повинно бути 2-4;
• аргументи “проти” одного підходу не повинні бути простим переказом аргументів “за “
іншого підходу.
Наприклад, ми хочемо вирішити проблему заборгованості. Один з підходів – нехай борги
погашає держава. Аргумент “за” виглядає так: “переважна більшість людей – бідні (дані з
опитування у вашому місті підтверджують це), держава забрала наші заощадження, то ж нехай
платить”.
Інший підхід – усі люди повинні платити за спожиті ними послуги. Аргумент “проти” може
бути таким: “переважна більшість людей – бідні, держава забрала заощадження, то ж нехай
платить”. Тобто тут аргумент “проти” другого підходу є простим переказом аргументу “за”
першого підходу. Аргументи “проти” повинні давати уявлення про те, чого коштуватиме
схвалення даного підходу, і не тільки у грошовому еквіваленті.
У брошурі повинні бути надані фактичні дані щодо підтримки або спростування кожного
підходу. Якщо брошура буде підготована якісно, то вона допоможе обміну думками, зміні позицій
учасників, спрямуванню думок у конструктивне русло.
Якщо провести серію форумів із застосуванням таких брошур та проаналізувати їхні
результати, можна підготувати відповідні матеріали та надати їх керівництву міста.
Ознайомившись з цими матеріалами, посадові особи зможуть прийняти виважені рішення щодо
вирішення проблеми.
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Дуже важливо, щоб фасилітатор добре знав зміст брошури, її істотні моменти. Необхідно,
щоб і учасники форуму могли заздалегідь ознайомитися із дискусійними брошурами. Тоді вони
прийдуть на форум більш обізнаними з проблеми.
Можна, наприклад, опублікувати зміст дискусійної брошури з наведенням піходів та
аргументами “за” та “проти” у міській газеті. Тоді багато людей будуть мати уявлення про суть
проблеми, вони зможуть висловити свої думки, підтримати той чи інший підхід, написавши у
газету. Або подібний форум можна провести на телебаченні. Не слід забувати і про традиційне
проведення громадських форумів – у громадських організаціях, при ЖЕКу, у будинкових
комітетах тощо. Тоді брошуру можна розповсюдити по домівках мешканців, які обслуговуються
даним ЖЕКом, або серед членів певної громадської організації.
Чим більше людей ознайомиться з дискусійною брошурою, тим більш організовано
відбудеться форум.
ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРУМІВ
У 18 пілотних містах Програми реформування тарифів та реструктуризації комунальних
підприємств проведено навчальні семінари для ведучих (фасилітаторів) та організаторів
громадських тематичних форумів. У містах Програми проведено більше 100 звичайних
громадських форумів (у приміщеннях громадських організацій, школах, при ЖЕКах тощо) та 13
телевізійних громадських форумів.
Під час проведення телевізійного громадського форуму з проблеми заборгованості у
Луцьку (2002 р.) відбулося рейтингове голосування. Зателефонувало більше 700 глядачів. З них
понад 300 (43%) підтримали перший підхід (активізація боротьби із боржниками шляхом
відключення від послуг та передачі справ до суду); понад 150 (21%) були за третій підхід
(встановлення договірних відносин між надавачем та споживачем послуг) і близько 250 (36%) – за
другий підхід (перекладення проблеми заборгованості на плечі держави та міста).
У Лисичанську було проведено громадський форум з проблеми заборгованості на
сторінках місцевої газети “Новый путь” (№72-73 від 16 червня 2004 р.)
Телевізійний громадський форум з проблеми заборгованості у Тернополі (2005 р.) дало
наступні результати. Зателефонували 1136 мешканців міста. 52% висловилися за перший підхід,
25% - за третій і 23% - за другий. Тобто, 77% глядачів, що взяли участь у голосуванні,
висловилися за власну відповідальність кожного споживача за оплату отриманих ним послуг.
У результаті проведених форумів комунальні підприємства та влада пілотних міст
отримали громадську підтримку для активізації роботи з боржниками. Наприклад, у Луцьку в
мікрорайонах було розташовано близько 100 стендів з переліком боржників. Завдяки цим та
іншим запровадженим заходам, рівень збору платежів збільшився.
Рейтингове голосування під час проведення у Луцьку (2002 р.) форуму з відповідності
вартості та якості комунальних послуг показало, що близько третини тих, хто зателефонував,
готові платити більше за кращу послугу.
Проведений у Тернополі в 2005 році телевізійний форум показав, що близько 40%
телеглядачів, які брали участь у рейтинговому голосуванні, готові платити за помірно
підвищеними тарифами для збереження послуг водо- та теплопостачання; більше 20% - готові
платити у кілька разів ( до 10 разів) більше для швидкого поліпшення якості послуг. Приклад звіту
щодо проведення громадського форуму надано у додатку Д.
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ВИСНОВКИ
Результати громадських форумів, проведених в містах-учасниках Програми дозволяють
стверджувати, що за останні кілька років дещо покращилося розуміння мешканцями необхідності
підвищення тарифів для поліпшення якості комунальних послуг. Обговорення проблем житловокомунальних підприємств під час громадських форумів, аналіз підходів до вирішення цих
проблем, обмін думками та врахування різних точок зору, дозволили мешканцям цих міст
сформувати громадську позицію щодо необхідності поліпшень у комунальній сфері, хоча вони й
вимагатимуть підвищення тарифів на послуги.
Проте, шановний читачу, не хотілося, щоб у вас склалося враження, що достатньо провести
кілька громадських форумів і всі проблеми житлово-комунального обслуговування у вашому місті
будуть вирішені.
З громадською думкою необхідно працювати постійно, недостатньо сформувати її
одноразово, бо вона змінюється. Крім того, не існує єдиної й уніфікованої широкої громадськості,
вплив на громадську думку має бути орієнтований на конкретні групи громадськості. Ну і останнє:
громадська думка змінюється значно більше в результаті дій, а не слів.
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ДОДАТОК А
БРОШУРА “ЯК НАМ ЛІКВІДУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ПЕРЕД
КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ?”

ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ

ЯК НАМ ЛІКВІДУВАТИ
ЗАБОРГОВАНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ
ПЕРЕД КОМУНАЛЬНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ?

Тернопіль 2005

29

30

Як формувати виважену громадську думку щодо актуальних проблем житлово-комунального обслуговування

Продовження додатку А
ТЕМА ФОРУМУ:
ЯК НАМ ЛІКВІДУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ПЕРЕД КОМУНАЛЬНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ?
Мета: Обговорити проблему надання та оплати комунальних послуг і сформувати
виважену громадську позицію щодо шляхів зменшення заборгованості споживачів перед
комунальними підприємствами та підвищення рівня оплати
Зміст:
Вступ. Мешканці одного французького села, зібравши багатий врожай винограду,
вирішили організувати ввечері загальне свято на сільській площі. Зранку люди поставили на
площі велику діжку і домовились, що протягом дня кожен мешканець увіллє у цю діжку по чарці
вина, а ввечері всі разом будуть пити з цієї діжки. Коли ж люди зібралися на свято і почали
розливати вино, виявилось, що у діжці майже чиста вода. Чому ж так сталося? Тому що кожен
вважав: “Ну що там моє одне горнятко води на цілу діжку вина!”. Так само і деякі споживачі
впевнені у тому, що їх борги аж ніяк не впливають на роботу підприємств ЖКГ та рівень надання
житлово-комунальних послуг, не розуміючи, що якість цього “вина” залежить від внеску кожного.
Давайте обговоримо, що таке заборгованість, як вона виникає і які можуть бути наслідки,
якщо ми разом не знайдемо шляхів вирішення цієї проблеми.
Комунальні підприємства водо- та теплопостачання здійснюють свою господарськофінансову діяльність для забезпечення споживачів комунальними послугами. Підприємство
водопостачання (Водоканал) надає послуги водопостачання та водовідведення, а підприємство
теплопостачання (Теплокомуненерго) – здійснює підігрів води та опалення домівок.
Власниками Водоканалу та Теплокомуненерго є члени територіальної громади. Тобто, ці
комунальні підприємства належать всім нам, мешканцям міста. Від імені територіальної
громади управління цими підприємствами здійснюють міська рада та її виконавчий комітет.
Споживачами послуг Водоканалу та Теплокомуненерго є населення, бюджетні установи та
організації (школи, лікарні тощо) і промислові підприємства. Сьогодні у більшості українських
міст основною групою споживачів є населення. У середньому населення міст споживає від 60 до
90% послуг водо- та теплопостачання. Теплокомуненерго. В умовах складної економічної ситуації
в Україні промислові підприємства за останні роки значно зменшили обсяги виробництва і,
відповідно, знизилися обсяги їх водо- та теплоспоживання.
Щоб надавати послуги, комунальні підприємства повинні нести неабиякі витрати. Вода та
тепло не є безкоштовним благом як сонце або чисте повітря. Вони є товаром, для виробництва та
реалізації якого комунальні підприємства витрачають кошти. Так, для перекачування води
необхідно витратити багато електроенергії, за яку водоканал має платити підприємству
Обленерго. У ціні за послуги Водоканалу – тарифі – витрати на електроенергію складають левову
частку. Щоб вода була безпечною для пиття, її необхідно очистити та знезаразити – на це теж
потрібні кошти. Підприємству Теплокомуненерго для опалення квартир та підігріву води потрібно
багато газу. На цих підприємствах працюють люди, яким треба платити зарплатню. Підприємства
також повинні платити податки у центральний та місцевий бюджети.
Звідки ж підприємству взяти кошти на відшкодування витрат? Зрозуміло, що за рахунок
оплати цих послуг споживачами.
Кошти, які підприємства планують отримати за надані послуги, - доходи нараховані.
Оскільки основним споживачем комунальних підприємств є населення, то оплата послуг
населенням сьогодні є головним джерелом доходів комунальних підприємств.
Але, на жаль, не усі споживачі своєчасно та повністю розраховуються з комунальними
підприємствами за спожиті послуги. Тому кошти, які насправді отримують Водоканал та
Теплокомуненерго за надані послуги – доходи отримані, тобто оплачені споживачами. Фактично
ці доходи значно менші ніж доходи нараховані. Різниця між нарахованими та отриманими
доходами – дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість - це сума коштів, яку
споживачі винні комунальним підприємствам.
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Продовження додатку А
На кінець 2004 р. в Україні споживачі заборгували комунальним підприємствам близько 8
млрд грн.
На сьогодні (станом на 1 березня 2005 року) Водоканалу нашого міста споживачі-населення
заборгували 4,672 млн. грн., а Теплокомуненерго - 15,726 млн. грн.
Оскільки не всі споживачі в повному обсязі розраховуються з комунальними
підприємствами, в них бракує грошей, щоб оплачувати свої витрати. Тоді підприємства теж
стають боржниками, вони не повністю розраховується із своїми постачальниками електроенергії,
газу, матеріалів, своїми робітниками по зарплатні, з бюджетом по податках. У них теж
накопичується заборгованість, яка називається кредиторською.
Сьогодні споживачі не сплачують пені навіть тоді, коли не розраховуються за спожиті
комунальні послуги по кілька років. Якщо ж комунальні підприємства несвоєчасно
розраховуються з своїми постачальникам, тоді вони платять їм штраф - пеню. Пеня звичайно
застосовується, коли між двома або більше сторонами існує договір – зобов’язання щодо
виконання (надання) певних робіт чи послуг. За допомогою пені сторони домагаються належного
виконання своїх зобов’язань один по відношенню до іншого. Пеня примушує сторони відчувати
більшу відповідальність один перед іншим. Якщо комунальні підприємства не розраховуються
по своїх боргах за енергоносії, енергопостачальні організації можуть відключити комунальні
підприємства від постачання електроенергії та газу. Тобто, хто не сплатив за послугу, не
повинен її споживати.
Відключення, мабуть, справедливо застосовувати і до боржників-споживачів послуг водота теплопостачання. Безвідповідальність споживачів та “хороша влада”, яка улагоджує проблеми
між комунальними підприємствами та енергопостачальними організаціями, призводять до того,
що у людей з’являється переконання – якось будуть функціонувати комунальні підприємства, бо
вони якось працювали раніше і якось працюють зараз. Але це “якось” з кожним днем погіршується
все більше та більше.
Якщо в результаті господарсько-фінансової діяльності доходи комунальних підприємств
менші за витрати, якщо збільшується дебіторська заборгованість, то комунальні підприємства
несуть збитки. Тоді вони не можуть надавати послуги належної якості та у необхідному обсязі.
Така ситуація не може тривати безкінечно, оскільки погіршиться не лише технічний та фінансовий
стан комунальних підприємств і знизиться якість послуг, але й буде відбуватися зниження обсягу
послуг. У кінцевому результаті надання послуг споживачам може припинитися взагалі.
1.
2.

3.

4.

Довідка
КП “Тернопільводоканал”
Кількість абонентів, яка обслуговується комунальним підприємством -71957 абонентів серед населення
та 1771 серед юридичних осіб.
Структура споживання послуг:
- населення – 81,6%;
- бюджетні організації та комунальні потреби – 7,2%;
- інші споживачі – 11,2%.
Структура собівартості послуг за 2004 рік:
- електроенергія – 51,5%;
- паливно-мастильні матеріали – 1,9%;
- оплата праці – 12,0%;
- соцзаходи – 4,6%;
- амортизація – 6,9%;
- загальногосподарські витрати – 8,5%;
- загальновиробничі витрати – 14,6%..
Структура доходів по групах споживачів за 2004 рік:
- населення – 56,0%;
- пільги – 3,6%;
- субсидії – 5,0%;
- бюджет – 11,5%;
- промисловість – 23,9%.
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Продовження додатку А
5. Рівень оплати послуг за 2004 рік (з врахуванням погашення боргів минулих років):
- населення – 103,2%;
- пільги – 119,0%;
- субсидії – 95,5%;
- бюджет – 104,8%;
- промисловість – 102,4%.
6. Сума дебіторської заборгованості населення – 4,672 млн. грн.
КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”
1. Кількість абонентів, яка обслуговується комунальним підприємством - 55,5 тис. квартир, та 700
юридичних осіб.
2. Структура споживання послуг:
- населення –79,9%;
- бюджетні організації – 15,9%;
- інші споживачі – 4,2%.
3. Структура собівартості послуг за 2004 рік:
- газ природний – 53%;
- електроенергія – 17%;
- заробітна платня – 11,9%;
- відрахування із заробітної платні – 4,5%;
- вода на підігрів і технологію – 4,0%;
- амортизація – 2,2%;
- поточний ремонт – 2,2%;
- інші витрати – 5,2%.
4. Структура доходів по групах споживачів за 2004 рік:
- населення – 64,5%;
- пільги – 6,5%;
- субсидії – 7,2%;
- бюджет – 16,9%;
- інші споживачі – 4,9%.
5. Рівень оплати послуг за 2004 рік (з врахуванням погашення боргів минулих років):
- населення – 104,2%;
- пільги – 123,8%;
- субсидії – 105,7%;
- бюджет – 97,4%;
- інші споживачі – 103,5%.
6. Сума дебіторської заборгованості населення – 15,218 млн. грн. (6,3 міс).
Наведені цифри показують, що проблема заборгованості населення перед комунальними
підприємствами стоїть дуже гостро. Не існує однозначних відповідей щодо способів подолання проблеми,
але пошук шляхів її вирішення є життєво важливим.

ТРИ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ
Підхід 1. Запровадити примусові заходи стягнення заборгованості.
Підхід 2. Перекласти вирішення проблеми заборгованості на державу та місто.
Підхід 3. Зменшити заборгованість за рахунок налагодження договірних відносин між
споживачами та комунальними підприємствами за умови взаємної відповідальності.
ПІДХІД 1
Запровадити примусові заходи стягнення заборгованості:
- відключення – припинення надання послуги злісним боржникам;
- стягнення заборгованості за рішенням суду (опис майна, у тому числі й приватизованої
квартири та її продаж для погашення боргів)
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Продовження додатку А
Аргументи прихильників
1. Відключення підвищать відповідальність споживачів.
Відключення від комунальних послуг є дуже дієвим заходом. Це ми розуміємо, коли трапляються
аварії, і ми залишаємося на кілька днів без води. Якщо для пиття воду можна купити, то все інше –
просто жах. Ні посуд помити, ні самому помитися, ні попрати, а якщо є маленькі діти? Від сусідів
можна день-два воду принести, а далі? Якщо застосувати відключення, люди будуть
відповідальніше ставитися до оплати своїх рахунків.
2. Загроза втрати житла збільшить бажання платити за послуги.
Є люди, які живуть одні у великих квартирах і не мають грошей, щоб оплачувати за комунальні
послуги. Виходом є продаж квартири та купівля житла меншої площі, а різниця дозволить
погасити заборгованість та ще і на життя кошти залишаться. Тим більше, що далі потрібно буде
платити за послуги опалення та квартирну платню у меншому розмірі. Часто старі люди не хочуть
цього робити, бо зберігають квартири для дітей або онуків. Але тоді чому майбутні спадкоємці не
допомагають своїм родичам? Тому якщо володарі квартир самі не хочуть робити такий крок, то
треба подавати у суд, нехай відшкодування боргів за рахунок продажу квартири відбуватиметься
за рішенням суду. У Польщі діє давно закон, за яким за несплату за послуги виселяють з квартир у
муніципальне житло, у минулому році подібний закон прийнято і в Росії. Хоча б один-два таких
випадки показали по телебаченню, то всі б побігли платити, бо загроза втратити житло є мабуть
набагато серйознішою, ніж відключення.
3. Судовий порядок стягнення боргів спонукатиме забезпечених боржників оплачувати
виставлені рахунки.
Є забезпечені люди, які мають гроші, але не вважають за потрібне вчасно платити. “Заплачу, коли
вже дуже причепляться,” - розмірковують вони. У цьому випадку такій людині потрібно надіслати
попередження про те, що її справу буде передано до суду. Частина боржників із слабкими нервами
почнуть розраховуватися з комунальним підприємством. Якщо це не допомагає, потрібно
передати справу до суду. Як правило, такі люди не хочуть собі неприємностей і, отримавши
повідомлення про розгляд справи в суді, оплачують борги до початку судового процесу.
Аргументи опонентів
1. Відключення від централізованої системи технічно складні та несправедливі.
У наших умовах важко відключити окремого неплатника від послуг водо- та, особливо,
теплопостачання. Потрібно відключати під’їзди, в яких певна кількість людей сплачує. Чому
дисципліновані платники повинні страждати? Як кажуть: “За наше жито нас же й бито”.
2. Притягнення до відповідальності в судовому порядку є неефективним із-за низького
матеріального рівня життя переважної більшості людей.
Більшість людей сьогодні живе у важких умовах. Зарплати і пенсії маленькі, а комунальні послуги
дуже дорогі. Деякі спроби судових виконавців описати майно, щоб за рахунок його продажу
стягти заборгованість за комунальні послуги, нічого не дали – там навіть нічого брати.
Притягнення до суду таких боржників нічого не дасть.
3. Ставлення людей до комунальних підприємств погіршиться.
Примусові заходи часто викликають у людей зустрічну агресію та невдоволення. Вони можуть
завуальовано шкодити комунальним підприємствам, не економлячи воду та тепло, спотворюючи
показники лічильників. Вони можуть скаржитися на роботу комунальних підприємств владі,
писати у газети гнівні листи тощо. Якщо підприємства будуть застосовувати тільки каральноспонукальні методи, а не будуть шукати шляхів до порозуміння із споживачами, імідж
комунальних підприємств у місті погіршиться. Масові відключення можуть призвести до
зниження обсягів надання послуг комунальних підприємств.
Висновки
Прихильники першого підходу обґрунтовують свої докази тим, що примусові заходи є
найбільш дієвими, вони будуть дисциплінувати споживачів. Опонентів хвилюють справедливість
застосування каральних методів та підвищення непорозуміння між комунальними підприємствами
та споживачами, а також зниження обсягів надання послуг.
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Продовження додатку А
ПІДХІД 2
Перекласти вирішення проблеми заборгованості на плечі держави та міста:
- компенсувати комунальним підприємствам заборгованість споживачів за рахунок
державного та міського бюджету
Аргументи прихильників
1. Держава зробила людей бідними, нехай відшкодовує їхні борги перед комунальними
підприємствами.
В Україні багато людей, які живуть за межею бідності. Держава нібито допомагає
малозабезпеченим, але система субсидіювання є недосконалою. Насправді субсидій потребує
значно більше споживачів. Є категорія людей, в яких доходи трошки більші, ніж потрібно для
отримання субсидій, але недостатні для нормального життя – це вчителі, лікарі та інші
бюджетники. Якщо держава не може забезпечити такий рівень життя, щоб людина могла платити
за послуги, то нехай вона і відшкодовує ці борги.
2. Комунальні підприємства – власність міста, то хай місто і допомагає.
Якщо комунальні підприємства не можуть працювати в умовах обмежених коштів із-за боргів
споживачів, то їм повинно допомогти місто як власник цих підприємств. У міському бюджеті
мають бути передбачені кошти на фінансування комунальних підприємств. З іншого боку,
керівництво міста повинно шукати якихось інвесторів, які б могли вкласти кошти в комуналку,
щоб покращити стан цих підприємств та якість послуг. Тоді б і люди краще платили.
Аргументи опонентів
1. Держава повинна турбуватися про всіх своїх громадян
Не треба забувати, що держава у першу чергу повинна виконувати свої безпосередні обов’язки
перед усіма громадянами – захищати, лікувати, вчити, будувати дороги, платити пенсії тим, хто
чесно відробив на неї і т. ін. Ми платимо податки, тому розраховуємо на те, що ці обов’язки
державою будуть виконуватися належним чином.
Але закон збереження матерії стверджує: якщо в одному місті додасться, то у іншому –
відніметься. Державний бюджет не бездонна діжка, а напівпуста кишеня. Якщо витратити багато
грошей на компенсацію заборгованості населення перед комунальними підприємствами, це
значить, що не буде коштів на фінансування освіти, охорони здоров’я, закладів культури.
Залишаться без пенсій і наші батьки.
2. Погашення боргів за рахунок державного бюджету – несправедливість по відношенню
до справних платників.
Більшість людей у скрутні часи як законослухняні громадяни платили за послуги, іноді
відмовляючи собі в необхідному. Якщо компенсувати борги з державного чи місцевого бюджетів,
то ті, хто не платив, а користувався послугами, буде у виграші. Де ж справедливість? Тим більше,
що більшість боржників зовсім не бідні люди. Саме бідні платять із останніх сил. Не платять ті,
хто може, але не хоче: начальники, „круті” бізнесмени. Не платять, бо знають, що їх не
чіпатимуть. Якогось бідного і на суд подадуть, і будуть погрожувати відключеннями, а цим
„сильным мира сего” нічого не буде. Ось вони і накопичують тисячні борги, а самі мають
магазини, кав’ярні, декілька машин. Не платять та ще насміхаються над нами, тими, хто платить. І
що, ось цим нахабам ще і компенсувати борги? Це може призвести до зменшення кількості
справних платників. А ті, кому один раз списали заборгованість, вже ніколи не будуть платити,
сподіваючись, що все одно колись спишуть. У результаті заборгованість збільшиться.
Висновки
Ті, хто відстоює другий підхід, вважають, що перекладення проблеми заборгованості на
державу та місто сприятиме зменшенню заборгованості. Вони вважають, що держава винна у
низькому рівні життя, із-за якого люди не можуть платити за послуги. Опоненти вважають, що
держава має турбуватися про всіх громадян, вони стурбовані можливим зменшенням
фінансування соціальної сфери та обурені несправедливістю по відношенню до справних
платників, особливо якщо держава буде компенсувати борги і тих, хто в змозі платити.
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Продовження додатку А
ПІДХІД 3
Налагодити договірні відносини між споживачами та комунальними підприємствами на
принципах взаємної відповідальності та підтримки:
- заохочення свідомих та відповідальних споживачів;
- співпраця з домовими комітетами та ОСББ з метою впливу на платіжну дисципліну
споживачів;
- запровадження механізму пені за несвоєчасну оплату послуг
Аргументи прихильників
1. Скажи мені, хто твій товариш.
Комунальні підприємства повинні працювати над тим, щоб кількість їх прихильників
збільшувалася. Підприємству треба якомога частіше показувати своє доброзичливе ставлення до
таких споживачів, підвищуючи, таким чином, їхню самооцінку. Треба наповнити таку дію, як
оплата комунальних послуг, соціальним сенсом. Своєчасно та в повному обсязі оплачуючи
комунальні послуги, кожен споживач має пишатися тим, що він не утриманець, а відповідальний
платник. Треба використовувати різні підходи до заохочення і стимулювання справних платників,
наприклад, проводити лотереї серед справних платників з цінними призами.
2. Нехай стане соромно тим, хто не платить.
Комунальним підприємствам потрібно підтримувати з організаціями, які об’єднують споживачів
послуг, добрі відносини. Об’єднання співвласників житла, будинкові, квартальні та вуличні
комітети мають впливати на тих мешканців, які не платять за отримані послуги. Можна,
наприклад, вивішувати переліки неплатників на дверях під’їздів, або проводити бесіди з
боржниками, пояснюючи їм необхідність звернення за субсидіями або реструктуризації
заборгованості. Треба зробити так, щоб не платити за те, що ти спожив, стало непрестижним,
засуджувалося іншими мешканцями.
3. Якщо введуть пеню, то усі будуть у рівних умовах.
Є такі люди, які живуть дуже забезпечено, але довго не платять – рік і більше. Коли вони потім
заплатили, то насправді заплатили менше ніж ті, хто платив регулярно, бо життя дорожчає. Так
вони економлять свої гроші. Один добродій хвалився, що таким чином за рік заощадив біля 200
доларів. Нехай введуть пеню, тоді у таких хитрунів не буде спокуси платити невчасно. Крім того,
пеня – це не обов’язковий платіж, а лише фінансове покарання за недисциплінованість. Пеня – це
вид штрафу, а штрафи платять ті, хто порушує якісь правила.
Аргументи опонентів
1. Чому ми повинні сваритися з сусідами?
Комунальні підприємства повинні самі проводити виховну роботу з боржниками. В них є
відповідний штат – абонентський відділ, купа контролерів. Нехай працюють ефективніше. Вони
спроможні не тільки вивішувати на дверях під’їздів переліки боржників, але й опублікувати їх у
газетах. А чому ми повинні сваритися з сусідами, з якими живемо поруч роками? У кожного є свої
причини того, що він не платить. То їхня справа.
2. З введенням пені дебіторська заборгованість зростатиме
Більшість споживачів не в змозі оплачувати свої рахунки за діючими тарифами, тому вони мають
борги перед комунальними підприємствами. Введення пені призведе до збільшення суми боргу.
На більший борг буде накручуватися більша пеня. Таким чином, дебіторська заборгованість
зростатиме як сніговий шар. Люди махнуть на все рукою і взагалі відмовляться платити.
Висновки
Прихильники третього підходу вважають, що налагодження відносин між споживачами та
комунальними підприємствами дозволить вирішити проблему заборгованості. Опоненти
вважають, що виховна робота з боржниками є справою комунальних підприємств, а не мешканців.
Вони не підтримують ідеї щодо відновлення застосування пені, оскільки вважають, що тоді
заборгованість буде зростати, а не зменшуватися.

36

Як формувати виважену громадську думку щодо актуальних проблем житлово-комунального обслуговування

Продовження додатку А
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Усі ми хочемо жити у чистому, красивому, комфортному місті. Нам потрібно, щоб з кранів
текла свіжа прозора вода, яку можна було б пити, без відстоювання та кип’ятіння. Ми хочемо
приймати душ та мити посуд у гарячій воді, коли нам заманеться, а не два рази на тиждень з
дев’ятої до одинадцятої години. Ми хочемо, щоб у наших оселях взимку було тепло. Але за все це
потрібно платити.
Не існує універсального рецепту, як досягти усвідомлення людьми своєї відповідальності
за те, щоб все це мали не тільки вони, але й їхні діти та онуки, майбутні покоління. Немає чіткої
відповіді на запитання, що ми можемо зробити, щоб зменшити заборгованість споживачів перед
комунальними підприємствами для їх нормальної роботи. Громадський форум не переслідує мету
дати однозначну відповідь на всі запитання, які постають у запропонованих підходах. Він дає
певну основу для роздумів та самостійних висновків.
Три основних підходи, які наведено вище, мають як переваги, так і вади. Вони відбивають
типові точки зору і настрої мешканців міста. Прихильники кожної з них по-різному відповідають
на одні й ті ж запитання. Вони по-різному бачать переваги того чи іншого підходу. Кожен із
запропонованих ними варіантів вирішення проблеми потребує певних поступок, витрат,
компромісів. Дискусія розгортається навколо важливих питань: з чим ми готові примиритися, чим
пожертвувати, яку ціну заплатити за те, щоб мати гідні людини комунальні послуги.
Три підходи до проблеми піднімають низку суміжних питань: технічних, соціальних,
моральних. Постаючи перед вибором, слід виважити усі “за” і “проти”. Люди зазвичай приходять
до усвідомлення того, що не можна відмовлятися від кращого, що є у кожній стратегії. Потрібно
тільки узагальнити їх, знайти “золоту середину”, яка буде прийнятною для більшості.
Громадяни - мешканці міста повинні шукати взаємоприйнятні рішення проблеми. Потрібно
прийти до згоди відносно того, які кроки треба зробити першими, чим ми готові жертвувати, які
витрати понести і на який результат розраховувати.
На жаль, шлях до компромісу є складним. Часто ми не покладаємося на здоровий глузд та
визначаємо наші позиції дуже емоційно, спираючись лише на те, що ми почули або десь
прочитали. Тепер у нас є можливість завдяки діалогу громадського форуму по-новому підійти до
цієї важливої проблеми.
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ДОДАТОК Б
АНКЕТИ ДЛЯ ФОРУМУ З ПРОБЛЕМИ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Анкета перед початком форуму
НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ - ЯК НАМ ЛІКВІДУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ
ПЕРЕД КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ?
Однією з причин участі у громадському форумі є те, що люди хочуть знати думки інших щодо проблеми та пропозиції
стосовно її вирішення. Оскільки ми хочемо представити звіт щодо ваших думок, ми надаємо вам цю анкету, яку
потрібно заповнити до початку форуму.
1. Який вираз описує краще ступінь вашої обізнаності стосовно того, що потрібно зробити для вирішення
проблеми заборгованості
Відмітьте одне
А) Я взагалі не знаю, що робити
Б) Я маю загальне уявлення, про те, що потрібно робити
В) Я маю певну думку про те, що потрібно зробити
2. Згодні ви чи ні з наступними судженнями

Згоден

Скоріше
згоден

Скоріше
не згоден

Не
згоден

Не
знаю

А) Якщо нічого не робити для зменшення
заборгованості, надання послуг може припинитися
Б) Якість комунальних послуг залежить від платіжної
дисципліни кожного споживача
В) Відключення боржників та судові позови дозволять
зменшити заборгованість споживачів
Г) Відшкодування заборгованості з державного або
міського бюджету є несправедливим по відношенню
до справних платників та зменшить фінансування
соціальної сфери
Д) Для зменшення заборгованості комунальні
підприємства мають укладати із споживачами
договори, де визначатиметься взаємна
відповідальність
Е) До боржників треба застосовувати заходи
морального спливу, треба зробити так, щоб не платити
за послуги було соромно
3. Чи є у вас якісь інші думки, пов’язані з вирішенням проблеми заборгованості? Будь-ласка, поясніть

4. Наскільки вам подобається або не подобається
кожен з перелічених заходів?
А) Подавати судові позови на боржників для
стягнення заборгованості та відшкодування судових
витрат
Б) Укладати договори між надавачами та
споживачами на принципах взаємної відповідальності
В) Компенсувати комунальним підприємствам борги
неплатників за рахунок державного та міського
бюджету
Г) Створити атмосферу громадського осуду боржників
(вивішувати списки боржників на дверях під’їздів,
мешканцям проводити роз’яснювальну роботу з
сусідами-боржниками тощо)
Д) Стягувати пеню за несвоєчасну оплату за послуги
Е) Припинити надання послуг злісним боржникам

“За”

Скоріше
“за”

Скоріше
“проти”

“Проти”

5. Ваша стать?
6. Ваша освіта?
Середня
7. Ваш вік?
18-29
30-49
8. Де ви працюєте?
Міська влада
Водоканал

Жіноча
Чоловіча
Середня спеціальна
Вища
50-64
65 і більше
Теплокомуненерго
Інше

Не
знаю
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Продовження додатку Б
Анкета по завершенні форуму
НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ - ЯК ЛІКВІДУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ПЕРЕД
КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ?
Ваша думка та думки сотень інших учасників цього форуму будуть відображені у висновках звіту, який буде
корисним для громади, включно з тими, хто брав участь у форумі: посадовими особами, журналістами та іншими.
Якщо цікаво, чи багато з вас змінили свою думку про певні аспекти проблеми, кілька питань та ваші відповіді
допоможуть це з’ясувати
1. Наскільки вам подобається або не подобається кожен із
заходів, перелічених нижче?
А) Щоб зменшити заборгованість потрібно застосовувати
примусові заходи до боржників, НАВІТЬ ЯКЩО при цьому
постраждають ті, хто не хоче або не може платити
Б) Необхідно компенсувати заборгованість за рахунок
державного та міського бюджету, НАВІТЬ ЯКЩО це
несправедливо у відношенні до справних платників та
призведе до зменшення фінансування соціальної сфери
В) Щоб зменшити заборгованість, потрібно укладати
договори між надавачами та споживачами, НАВІТЬ ЯКЩО
за несвоєчасну несплату в них буде передбачено
нарахування пені
2. Наскільки вам подобається або не подобається кожен із
перелічених заходів?
А) Подавати судові позови на боржників для стягнення
заборгованості та відшкодування судових витрат
Б) Укладати договори між надавачами та споживачами на
принципах взаємної відповідальності
В) Компенсувати комунальним підприємствам борги
неплатників за рахунок державного та міського бюджету
Г) Створити атмосферу громадського осуду боржників
(вивішувати списки боржників на дверях під’їздів,
мешканцям проводити роз’яснювальну роботу з сусідамиборжниками тощо)
Д) Стягувати пеню за несвоєчасну оплату за послуги
Е) Припинити надання послуг злісним боржникам
3. Згодні ви чи ні з наступними судженнями

“За”

Скоріше
“за”

Скоріше
“проти”

“Проти”

Не
знаю

“За”

Скоріше
“за”

Скоріше
“проти”

“Проти”

Не
знаю

Згоден

Скоріше
згоден

Скоріше
не згоден

Не
згоден

Не
знаю

А) Якщо нічого не робити для зменшення заборгованості,
надання послуг може припинитися
Б) Якість комунальних послуг залежить від платіжної
дисципліни кожного споживача
В) Відключення боржників та судові позови дозволять
зменшити заборгованість споживачів
Г) Відшкодування заборгованості з державного або
міського бюджету є несправедливим по відношенню до
справних платників та зменшить фінансування соціальної
сфери
Д) Для зменшення заборгованості комунальні підприємства
мають укладати із споживачами договори, де
визначатиметься взаємна відповідальність
Е) До боржників треба застосовувати заходи морального
впливу, треба зробити так, щоб не платити за послуги було
соромно
4. Який вираз описує краще ступінь вашої обізнаності стосовно того, що потрібно зробити для вирішення
проблеми заборгованості
Відмітьте одне
А) Я взагалі не знаю, що робити
Б) Я маю загальне уявлення, про те, що потрібно робити
В) Я маю певну думку про те, що потрібно зробити
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Продовження додатку Б
5. Що ще ви можете запропонувати для вирішенням проблеми заборгованості? Будь-ласка, поясніть

6. Чи змінилася ваша думка щодо проблеми заборгованості в результаті участі у форумі? Будь-ласка, поясніть

7. Чи побачили ви у результаті участі у форумі щось, пов’язане з проблемою, чого не бачили раніше?
Так
Ні
Якщо так, то поясніть, будь-ласка

8. Що саме під час форуму примусило вас змінити свою думку щодо проблеми?
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Продовження додатку Б
Анкета-спостереження під час проведення форуму
1. Чи слухали учасники один одного?

Так

Ні

2. Чи досягла група згоди?

Так

Ні

3. Чи був темп обговорення занадто

швидким?

повільним?

4. Чи було у групі розуміння процесу?

Так

Ні

5. Чи робота фасилітатора була успішною?

Так

Ні

6. Чи успішно розподілили свої обов’язки і
виконували свої ролі
• Фасилітатор?
• Учасники?
• Асистент фасилітатора?
7. Напишіть, що Вам сподобалося

Так
Так
Так
8. Що не сподобалося?

Ні
Ні
Ні
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ДОДАТОК В
БРОШУРА “ВАРТІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ”

ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Б

ВАРТІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ:
ЯКУ ПОСЛУГУ МИ ХОЧЕМО МАТИ І ЯКУ
ЦІНУ ГОТОВІ ЗА НЕЇ СПЛАТИТИ?

ТЕРНОПІЛЬ 2005
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Продовження додатку В

ТЕМА ФОРУМУ:
ВАРТІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Мета: Обговорити проблему відповідності вартості та якості комунальних послуг та
сформувати виважене громадське судження щодо бажаного рівня комунальних послуг та
необхідності їх оплати за економічно обґрунтованими тарифами.
Зміст:
Вступ. У нашому житті є речі, які кожен з нас обирає для себе сам. Наприклад, ми можемо
купити собі одяг, виходячи із своїх фінансових можливостей, свого смаку та якості одягу, яка нас
задовольняє. Але коли мова йде про житлово-комунальні послуги, які надаються однаково всім (і
за ціною, і за якістю), то кожен з нас має зробити такий вибір, який був би найбільш прийнятним
для всіх. Тому ми пропонуємо спільно обговорити одну із найсуперечливіших та спірних проблем
життя нашої громади - вартість та якість комунальних послуг.
Кажуть, краще бути здоровим та багатим, ніж бідним та хворим. За аналогією, всі хотіли б
мати якісні та дешеві комунальні послуги. Але якщо багатим та здоровим можна бути водночас, то
чи можна мати водночас якісні та дешеві комунальні послуги, адже вартість та якість тісно
пов’язані між собою. З’ясувати це питання і зробити важливий вибір, вибір один на всіх, які
комунальні послуги ми хочемо мати і чи готові ми за них платити стільки, скільки вони коштують
– ми спробуємо під час нашого громадського форуму.
Що являють собою наші комунальні підприємства і як вони працюють?
Комунальні підприємства водо- та теплопостачання здійснюють свою господарську
діяльність
для
забезпечення
споживачів
комунальними
послугами.
Підприємство
“Тернопільводоканал” надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення, а
підприємство теплопостачання “Тернопільміськтеплокомуненерго” – надає послуги з опалення
приміщень та подачі гарячої води.
Власниками КП “Тернопільводоканал” та КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” є члени
територіальної громади. Тобто, ці комунальні підприємства належать всім нам, мешканцям міста.
Від імені територіальної громади управління цими підприємствами здійснюють міська рада та її
виконавчий комітет.
Споживачами послуг Водоканалу та Теплокомуненерго Тернополя є населення, бюджетні
установи та організації (школи, лікарні тощо), а також промислові та комерційні підприємства.
Сьогодні у більшості українських міст основною групою споживачів є населення. У середньому
населення Тернополя споживає близько 80% послуг, що надають підприємства тепло- я та
водопостачання..
Вода та тепло не є безкоштовним благом як сонце або чисте повітря. Вони є товаром, для
виробництва та реалізації якого комунальні підприємства витрачають кошти. Тобто, щоб надавати
послуги, комунальні підприємства повинні нести витрати.
Витрати від звичайної діяльності комунального підприємства складаються з витрат
операційної діяльності, фінансових витрат та витрат з податку на прибуток.
Витрати операційної діяльності пов’язані з використанням у виробничому процесі
матеріалів, палива, електроенергії, газу, основних засобів (споруд, обладнання тощо), трудових
ресурсів та ін. Так, для перекачування води необхідно витратити багато електроенергії, за яку
водоканал має платити підприємству Обленерго. Щоб вода була безпечною для пиття, потрібний
хлор для її знезараження. Теплопостачальному підприємству для опалення квартир та гарячої води
необхідно витратити багато газу.
Електроенергія, матеріали, реагенти, газ, паливо, запасні частини тощо – це так звані
матеріальні витрати.
Матеріальні витрати складають основну частку загальних витрат, з якими пов’язане
надання комунальних послуг. Так у 2004 р. у середньому по Україні питома вага матеріальних
витрат у теплопостачанні склала близько 70% , у водопостачанні - 50%, у водовідведенні –
більше 60% від загальних витрат. Тепло-, водопостачання та водовідведення є дуже
енергоємними комунальними послугами.
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Продовження додатку В
Серед матеріальних витрат теплопостачання найбільш високу питому вагу мають витрати
на газ та електроенергію. У структурі матеріальних витрат водопостачання найбільш високу
питому вагу мають витрати на електроенергію.
У минулому році витрати Водоканалу Тернополя на електроенергію склали 52,2% від
загальних витрат, а витрати на електроенергію та газ підприємства Теплокомуненерго сягали
майже 70%. Вартість енергоносіїв для комунальних підприємств сьогодні є дуже високою і
постійно зростає.
Середньозважений тариф на електроенергію у цьому році дорівнює 32 коп. за кВт. год., у
той час, коли у 2000 р. він був 16 коп./кВт. год. (У 2002 р. - 0,199 грн/кВт. год., у 2001 р. – 0,195
грн/кВт. год.).
Тариф на природний газ тепер складає 241,50 грн. за 1000 м3 , у 2004 р. він був 210,00 грн.
за 1000 м3.
До витрат операційної діяльності належить також амортизація. Амортизація (з лат., а mort
- немає смерті) – це витрати на відновлення основних фондів - споруд та обладнання
комунального підприємства. Наприклад, комунальне підприємство придбало насос вартістю 50
тис. грн. Термін експлуатації насосу – 10 років. Тоді амортизаційні відрахування на відновлення
насосу за рік складають 5 тис. грн. Акумулюючи по 5 тис. грн. на рік, через 10 років підприємство
може купити новий насос. Таким чином, „життя” насосу та інших основних засобів
продовжується.
Витрати на амортизацію основних фондів є досить значними і складають: 2,2% на
підприємстві Теплокомуненерго та 6,9% на Водоканалі. Це приблизно 852 тис. грн. та 1440,3 тис.
грн. за рік, відповідно.
Ця витрата розраховується, виходячи з встановлених законодавством відсотків
(нормативів), від вартості основних фондів. Проте, враховуючи вкрай незадовільний технічний
стан систем тепло-, водопостачання та водовідведення (в середньому, по Україні, в аварійному
стані перебуває біля 40% водопровідних, теплових мереж та каналізаційних мереж, а у Тернополі
знос основних засобів Водоканалу сягає 70%, а Теплокомуненерго - 68%), вартість основних
фондів є невисокою. Тому амортизаційні відрахування на повне відтворення основних засобів не
відповідають реальній вартості споруд, обладнання та комунікацій, особливо у сьогоднішніх
ринкових умовах. Таким чином, розмір амортизаційних коштів не дає змоги здійснювати
капітальний ремонт основних фондів, їх необхідну технічну реконструкцію та модернізацію.
Комунальні підприємства повинні платити зарплатню своїм працівникам. Витрати на
оплату праці та обов’язкові відрахування до соціальних фондів також належать до
операційних витрат. (На Водоканалі Тернополя витрати на заробітну платню складають 12%, на
Теплокомуненерго – 11,9%).
Перелічені витрати є витратами на виробництво послуги.
До операційних також включаються витрати на збут послуг (витрати, пов’язані з
виставленням рахунків споживачам, реалізацією послуг та збором оплати); адміністративні
витрати (витрати на обслуговування та управління підприємством) та інші операційні витрати
(наприклад, витрати на дослідження та розробки, утримання соціально-побутової сфери
підприємств). Досить суттєву частину операційних витрат складають податки, збори та
обов’язкові платежі. Наприклад, Водоканал здійснює 10 видів таких виплат у державний та
місцевий бюджети: збір за спеціальне використання водних ресурсів; збір за забруднення
навколишнього природнього середовища; земельний податок; комунальний податок; податок з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та ін.
(Комунальному підприємству Теплокомуненерго нашого міста за 2004 р. було нараховано
203,7 тис. грн. по податках і зборах (обов’язкових платежах), а Водоканалу –2156,9 тис. грн).
Витрати на виробництво, витрати на збут, адміністративні та інші операційні витрати
складають операційну собівартість послуги.
Витрати підприємства від фінансової діяльності – фінансові витрати – виникають, якщо
підприємство позичає кошти на поліпшення систем. Вони включають виплату відсотків за
користування кредитом та інші витрати, які пов’язані з залученням позикового капіталу.
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Продовження додатку В
Є такий анекдот. Один чоловік купував яйця на ринку, варив їх та продавав за ту ж ціну.
Коли його запитали: “А що ж ти з цього маєш?”, то він відповів: “По-перше, я “обертаюсь” у
комерційних колах, а по-друге, мені залишається навар”.
Комунальне підприємство не може працювати за таким принципом, продаючи послугу за
операційною собівартістю. Йому потрібно розвиватися: впроваджувати нові технології, купувати
ефективне обладнання, замінювати старі мережі. Для цього підприємство повинно мати кошти на
капітальні інвестиції, які в бухгалтерському обліку називають прибутком. Зазвичай, підприємства
витрачають прибуток, щоб реалізовувати інвестиційні програми, виконувати зобов’язання щодо
погашення кредитів, позик та облігацій, залучених для фінансування капітальних інвестицій.
Оскільки прибуток використовується на фінансування інвестицій, то у підприємства виникають
витрати з податку на прибуток, які вираховуються в розмірі 25% прибутку до оподаткування.
Витрати підприємства від звичайної діяльності є сумою витрат операційної діяльності,
фінансових витрат та витрат з податку на прибуток.
Витрати на капітальні інвестиції в обсязі планового прибутку – грошові виплати на
придбання, відновлення, заміну, модернізацію основних засобів або розширення підприємства та
інші витрати, що виникають у процесі виробництва та реалізації послуг.
Витрати від звичайної діяльності та витрати на капітальні інвестиції (чистий прибуток
після оподаткування) у сумі складають повну собівартість послуги.
Якщо повну собівартість наданих послуг розділити на обсяг їх реалізації, то отримуємо
середній тариф за одиницю наданої послуги: один кубічний метр води/стоків (грн/м3) або одну
гігакалорію тепла (грн/Гкал).
Для споживачів послугами теплопостачання є опалення та гаряча вода, оплата за які
розраховуються, виходячи з кількості та вартості тепла, яке витрачається на опалення одного
квадратного метра загальної площі житла та на підігрів одного кубічного метра холодної води, що
споживається однією особою за місяць. Крім витрат на підігрів до вартості гарячої води входить
вартість холодної води, що підігрівається. Таким чином, тарифами на послуги теплопостачання
при розрахунках із споживачами-населенням є тариф за опалення (грн/м2) та тариф на гарячу воду
(грн/м3, виходячи з норм споживання однією особою за місяць).
Відповідно до статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”
встановлення тарифів щодо оплати комунальних послуг належить до повноважень органів
місцевого самоврядування.
Встановлення норм споживання комунальних послуг та контроль за їх додержанням
здійснюється місцевими державними адміністраціями відповідно до статті 18 Закону України
„Про місцеві адміністрації”.
Практика встановлення тарифів на комунальні послуги на місцевому рівні економічно та
соціально оправдана. Формування витрат на виробництво послуг об’єктивно залежить від
місцевих особливостей, насамперед це технічні та технологічні фактори, кліматичні та геологічні
умови. Наприклад, в одному місті воду потрібно піднімати з глибини 500 м, а в іншому - вона
подається самоплинно. Зрозуміло, що у другому випадку ціна на воду буде меншою. Тобто,
тарифи не можуть бути однаковими для всіх населених пунктів.
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Продовження додатку В
Тарифи для населення на комунальні послуги у містах Програми тарифної реформи та
реструктуризації комунальних підприємств у 2004 р.
Тариф
на послуги
водопостачання,
грн/м3

Місто

Львів
ІваноФранківськ
Хмельницький
Рівне
Луцьк
Тернопіль

1,03
з ліч. – 0,59
без – 0,74
0,72
0,72
0,67
0,49

Тариф
на послуги
водовідведення,
грн/м3
0,54
0,47

Тариф на послуги теплопостачання
Гаряча вода (г) або
підігрів води (п),
грн/особу за міс.
*
11,72 / 17,09***(г)

Опалення,
грн/м2
*
0,41 +
1,24**
0,88
1,56****
1,72****
0,35 +
0,97**

0,49
0,46
0,50
0,52

10,77 (п)
8,31 (п)
11,54 (п)
9,90 (г)

* у м. Львові ведеться розрахунок з населенням за фактично спожиту теплову енергію у Гкал
** Двоставковий тариф (абонентна плата грн./м2 + плата за спожите тепло грн./м2)
*** Тариф відповідно в літній та зимовий період
**** Тариф встановлено на опалювальний сезон
Примітка. У Тернополі та Івано-Франківську підприємства Теплокомуненерго здійснюють обслуговування внутрішньобудинкових
мереж, і витрати на цю послугу відшкодовуються через тариф на опалення і гарячу воду; в інших містах витрати на обслуговування
внутрішньобудинкових мереж мешканці оплачують ЖЕКам через квартирну платню.

Тарифи на комунальні послуги повинні відшкодовувати 100% вартість цих послуг.
За Законом України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.04 відповідно до ст. 31 “Порядок
формування та и затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги”, п. 3: “Органи
місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги у розмірі
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво”.
Якість послуг та ціна взаємно пов’язані: чим ліпше якість, тим більше потрібно за них
платити. Якщо у підприємства не вистачає грошей на відшкодування витрат, воно буде вимушено
зменшити обсяги послуг – наприклад, надавати воду по годинах, але це питання потрібно
вирішувати тільки спільно із споживачами.
Структура тарифів на послуги водопостачання та водовідведення по
підприємству “Тернопільводоканал” (з ПДВ), грн/м3
Послуги/групи споживачів
Водопостачання (грн/м3):
Населення
бюджетні організації
Інші
Водовідведення (грн/м3):
населення
бюджетні організації
Інші

2001

2002

2003

2004

На
01.03.05

0,50
0,54
0,54

0,492
0,54
0,54

0,492
0,96
1,32

0,492
0,96
1,32

0,492
0,96
1,32

0,54
0,55
0,55

0,516
0,55
0,55

0,516
0,984
1,344

0,516
0,984
1,344

0,516
0,984
1,344
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Продовження додатку В
Структура тарифів на послуги централізованого теплопостачання
по підприємству “Тернопільміськтеплокомуненерго” (з ПДВ)
Послуги/групи споживачів
Опалення, грн/м2:
населення
бюджетні організації
інші споживачі
Гаряча вода, грн/м3:
населення
бюджетні організації
інші споживачі

2001

2002

0,78
1,59
1,59

0,78
1,59
1,59

4,02*
4,53*
4,53*

4,02*
4,53*
4,53*

2003

2004

На
01.03.05р.

0,35***+0,97****
0,98*****+42,08 (грн./1Гкал)
3,53**
4,21**
4,57**

3,53**
4,21**
4,57**

3,53**
4,21**
4,57**

* Тариф на гарячу воду з вартістю холодної води та стоків холодної води
**Тариф на гарячу воду з вартістю холодної води
*** Абонентна плата нараховується щомісяця протягом року
**** Плата за спожите тепло нараховується від дати початку до дати закінчення опалювального сезону
***** Абонентна плата нараховується з 1 жовтня по 30 квітня включно

Люди можуть зробити вибір – яку послугу вони хочуть мати, а підприємство повинно
показати, скільки така послуга буде коштувати і чому. На перший погляд, здається, що усі
споживачі будуть дуже задоволені, якщо якість послуг зросте. Чом не радіти, якщо, наприклад,
воду мати цілодобово, а не 3 години зранку і 3 години ввечері, як це відбувається у деяких
районах Львова. Або якщо поліпшити якість води, наприклад у м. Бердянську, де природна
жорсткість води 30 одиниць, коли за нормою – 6, де на прання потрібно у 3-4 рази більше
прального порошку, ніж в інших містах, а якщо помиєш голову такою водою, то волосся стає
“дибки”. Але треба попередньо сказати людям, скільки коштуватиме таке поліпшення якості.
Якщо з людьми не радитися стосовно того, чи хочуть вони мати кращу послугу і платити за неї
більше, може статися так, що гроші на поліпшення будуть витрачені, а люди відмовляться платити
за ці поліпшення і будуть незадоволені.
Приклад. У місті N. є район, де в основному живуть мешканці - вихідці з прилеглих сіл. Там
довгий час подавали воду 3 години зранку та 3 години ввечері. Міській голова та директор
Водоканалу вирішили зробити добру справу – вклали гроші (частково бюджетні, частково
технічної допомоги) та побудували в цьому районі нову водопровідну насосну станцію. Це
дозволило забезпечити мешканців цього району водою з 6 до 24 год., тобто – замість 6 год. воду
стали подавати 18 год. Зрозуміло, що за це людям прийшлося платити більше. (За 3 кг картоплі
ви платите у 3 рази більше, ніж за 1 кг).
Пройшов місяць, другий, і у водоканал та міськвиконком стали надходити невдоволені
мешканці та наполягати на тому, щоб зробили, як було раніше – 6-годинне водопостачання. Вони
казали, що вдень на роботі, вода їм не потрібна, а на суботу-неділю їздять у свої села. Вони не
хочуть платити більше за поліпшення, яке їм не потрібне.
Як кажуть, хотіли як краще, а вийшло як завжди.
Тому для міської влади та комунальних підприємств Тернополя дуже важливо знати, що
думають мешканці про якість комунальних послуг, яка послуга взагалі потрібна людям і чи готові
вони за неї платити. Тим більше, що комунальні підприємства повинні замислюватися, як їм жити
та працювати далі, на перспективу. А оскільки населення є основним клієнтом комунальних
підприємств, вони повинні враховувати пріоритети та думки людей у стратегічних планах
розвитку.
Тому сьогодні на громадський форум виноситься дуже важлива проблема: вартість та
якість комунальних послуг. І пропонуються для обговорення 3 підходи.
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Продовження додатку В
ТРИ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ
Підхід 1. Тарифи не підвищувати. Результат – погіршується якість та зменшується
кількість послуг, у найближчому майбутньому (через 3-5 років) послуг не буде взагалі
Яким буде розвиток подій?
Теплокомуненерго
Якщо тарифи залишити на існуючому рівні (для населення: опалення – абонентна плата
0,35 грн/м2 щомісяця протягом року та плата за спожите тепло 0,97 грн/м2 протягом
опалювального періоду, гаряча вода – 9,90 грн/особу/міс.), коли вони не покривають витрати, то у
2005 р. чистий збиток від діяльності прогнозується у розмірі 4,8 млн. грн. і надалі збитки
зростатимуть на 2,0...2,5 млн. грн. щорічно. У 2010 р. сума збитків сягне 15,8 млн. грн.
Вже у цьому році підприємству не вистачить коштів сплачувати вартість енергоносіїв та
матеріалів і відшкодовувати інші витрати. Поступово почнуть виходити з ладу котли, що вже
давно потребують заміни. Ще до 2008 р. із 123 котлів, що виробляють теплову енергію, 47 до 2008
р. вийдуть з ладу повністю. Теплові мережі замість 20 нормативних вже експлуатуються більше 30
років, тому виходять з ладу. До 2009 р. ізоляція на трубопроводах втратить властивість
теплоізоляції, значно зростуть втрати теплової енергії – будемо гріти землю, а не домівки. Про
якість послуг протягом 2006-2010 рр. потрібно буде забути, кількість послуг буде зменшуватися, а
у 2009-2010 рр. надання послуг буде припинене. Мешканці масово перейдуть на “буржуйки”.
Водоканал
Якщо не впроваджувати план капітальних інвестицій і залишити тарифи на існуючому рівні
(тарифи для населення: вода – 0,492 грн/м3 , стоки - 0,516 грн/м3), коли вони не покривають
витрати, то у 2005 р. чистий збиток від діяльності підприємства прогнозується у розмірі 7 млн. 70
тис. грн. і надалі збитки зростатимуть таким чином, що у 2009 р. складатимуть 11 млн. 577 тис.
грн.
Підприємству не вистачить коштів сплачувати вартість електроенергії та податки. Згідно зі
звітністю 2004 року 42,5% водопровідних мереж використали свій термін експлуатації, а 39% - є
ветхими та аварійними. З огляду на це, втрачатиметься все більше води і через 2-3 роки водоканал
буде витрачати кошти на те, щоб “носити воду в решеті”. Каналізаційні мережі, 47% яких
вичерпали свій експлуатаційний термін, а 35% є ветхими та аварійними, будуть постійно рватися,
що зумовлюватиме високий рівень аварійності та загрозу громадському здоров’ю через
можливість потрапляння стоків у водопровідні мережі та зростатиме забруднення навколишнього
середовища. А через 4-5 років водогони та каналізаційні колектори взагалі вийдуть з ладу, і послуг
водопостачання та водовідведення не буде взагалі. Мешканці носитимуть відрами воду з криниць
та освоюватимуть найближчі лісопосадки.
Підхід 2. Виконати реабілітацію систем тепло-, водопостачання та водовідведення за
рахунок значного підвищення тарифів. Результат – суттєве поліпшення якості послуг
Який розвиток подій прогнозується?
Теплокомуненерго
За розрахунками спеціалістів на здійснення першочергових заходів (заміна 47 кілометрів
теплових мереж, реконструкція 8-ми котелень, реконструкція 29 кілометрів мереж гарячого
водопостачання, заміна насосних агрегатів та впровадження когенерації) необхідно 160 млн. грн.
тільки на один рік. Якщо розділити цю суму на річний обсяг реалізації послуг (702 тис. Гкал) то 1
Гкал разом з поточними витратами коштуватиме близько 305 грн. Відповідно, опалення має
коштувати майже в чотири рази дорожче (абонентна плата 1,39 грн/м2 щомісяця протягом року та
плата за спожите тепло 3,85 грн/м2 щомісяця під час опалювального сезону). Вартість гарячої води
зросте до 35 грн. на одного жителя за місяць. Проте при здійсненні таких капітальних інвестицій
якість послуг теплопостачання істотно покращиться.
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Продовження додатку В
Водоканал
За розрахунками спеціалістів для суттєвого покращення якості послуг, через заміну усіх
мереж Водоканалу, заміну насосного обладнання на водопровідних та каналізаційних насосних
станціях потрібно близько 200 млн. грн. Реалізація послуг – біля 15 млн. м3.
Таким чином, тариф, який має відшкодувати тільки заміну мереж та насосного обладнання
(витрати на поточну діяльність та впровадження інших проектів ми не враховуємо), має бути:
200 000000: 15 000000 ~ 14 грн/м3.
Тобто, якщо заміну мереж та насосного обладнання зробити за рік, споживачі мають
платити за послуги Водоканалу у 14 разів більше, ніж зараз. Заміна труб та насосного обладнання
дозволить суттєво поліпшити якість питної води, мінімізувати втрати води та зменшити
енергоспоживання, ліквідується загроза навколишньому середовищу. Споживачі відчують значне
покращення якості послуг водопостачання та водовідведення.
Підхід 3. Помірне підвищення тарифів для впровадження плану капітальних
інвестицій на 2005-2010 роки. Результат – збереження послуг та утримання їх якості на
існуючому рівні з можливістю подальшого покращення
Яким буде розвиток подій?
Теплокомуненерго
Тарифи для населення покриватимуть фактичні витрати та включатимуть інвестиційну
складову в розмірі до 5% від витрат. Розмір тарифів у 2005 році становитиме: опалення –
абонентна плата 0,46 грн/м2 щомісяця протягом року та плата за спожите тепло 1,11 грн/м2
щомісяця протягом опалювального періоду; гаряча вода – 12,23 грн на одного жителя за місяць,
тобто тарифи збільшаться в середньому на 21%. Тарифи для підприємств, установ і організацій
включатимуть інвестиційну складову в розмірі до 30% від витрат. Для здійснення капітальних
інвестицій тарифи потребуватимуть підвищення на 5...8% щороку. Підприємство буде мати
прибуток в розмірі 2,3 млн. грн. щорічно та зможе із врахуванням амортизаційних коштів
впровадити план капітальних інвестицій.
Якщо крім власних коштів підприємство буде отримувати інвестиційні кошти ще й з
державного та міського бюджетів, то загальна сума капітальних інвестицій на наступні шість років
перевищить 38 млн. грн.
План капітальних інвестицій передбачає реконструкцію чотирьох та будівництво двох
нових котелень для підвищення ефективності виробництва тепла, заміну теплових мереж від п’яти
котелень для зменшення втрат тепла та поліпшення теплозабезпечення, впровадження
когенераційних установок на трьох котельнях для вироблення разом з тепловою електричної
енергії, що буде значно дешевшою, ніж від Обленерго, заміну застарілих насосів на двох
котельнях на більш економічні тощо. Впровадження плану дозволить зберегти послуги
теплопостачання та поліпшити їх якість в окремих районах міста.
Водоканал
Тарифи для населення, відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги”
будуть встановлені в розмірі який забезпечить 100% покриття фактичних витрат і становитимуть:
вода – 0,90 грн/м3, стоки – 0, 94 грн/м3, тобто тарифи збільшаться на 83% і разом складуть 1, 84
грн/м3. Для бюджетних організацій буде піднято тарифи до рівня інших споживачів. Тарифи для
інших споживачів та бюджетних організацій включатимуть інвестиційну складову для часткового
фінансування впровадження плану капітальних інвестицій і будуть становити (вода і стоки) 2,66
грн/м3 з ПДВ. Інвестиційну складову буде використано для заміни близько 15 км найбільш
аварійних ділянок мереж та капітального ремонту насосного обладнання.
Загальна вартість інвестиційних проектів складає близько 10 млн. грн. Впровадження
стратегічного плану дозволить зберегти послуги водопостачання та поліпшити їх якість в окремих
районах міста.
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Продовження додатку В
Обсяги капітальних інвестицій можуть бути дещо збільшені за рахунок залучення
бюджетних коштів та інших джерел фінансування, проте вирішення питання заміни усіх аварійних
мереж та насосного обладнання для суттєвого покращення якості послуг, вимагає значно більшого
фінансування, що підтверджують розрахунки, наведені у другому підході
ОБГОВОРЕННЯ ПІДХОДІВ
Кожен підхід має як прихильників, так і опонентів. Розглянемо аргументи, які
відображають типові точки зору мешканців Тернополя.
ПІДХІД 1. Тарифи не підвищувати. Результат – погіршується якість та зменшується
кількість послуг, у найближчому майбутньому (через 3-5 років) послуг не буде взагалі
Аргументи прихильників
1. “Такого не може бути, тому що такого не може бути ніколи” (з оповідання Чехова
“Письмо ученому соседу”)
Я не вірю, що сьогоднішній стан комунальних підприємств та їх систем призведе до того, що
через кілька років послуг не буде. Комунальні підприємства більше стогнуть, що їм так важко. Ми
не використовуємо стільки води, як холодної, так і гарячої, як вони виставляють нам по своїх
нормах. Трапляються перебої. Якщо зима холодна, в домівках не дуже тепло. А все це рахується.
Кажуть, що 20% людей не платить. Значить, комунальні підприємства можуть працювати і при
80% оплаті споживачів, худо-бідно, але працюють. То й далі будуть працювати. А кошти на
відновлення систем треба вимагати від держави, обласної чи міської влади, а не підвищувати
тарифи, здираючи з людей останню сорочку. Влада не допустить, щоб все розвалилося. Такого
просто не може бути.
2. А мені байдуже – в мене все своє.
Хай ці системи хоч розваляться, хоч відновлюються – це мене не обходить. Я маю опалення
та гарячу воду тоді, коли мені заманеться, бо маю газовий котел. Вода в мене зі свердловини,
смачна та прохолодна, тому ваші проблеми мене не цікавлять. Взагалі, ці комунальні підприємства
нікому не потрібні.
Аргументи опонентів
1. Нема вічного двигуна.
Якщо нічого не змінювати, все поступово вийде з ладу, бо старіє фізично та морально. Все
одно раніше чи пізніше не лише якість послуг погіршиться, але й надання послуг може
припинитися. В нас мало людей, які можуть повністю відмовитися від послуг, які надають
комунальні підприємства. Якщо можна поставити, наприклад, електричний нагрівач води, то ніхто
не буде купувати воду, щоб змивати в унітазі, прийдеться носити її відрами з криниці. Але якщо
системи зруйнуються, щоб потім налагодити роботу комунальних підприємств, потрібно буде
вкладати дуже великі кошти. Таким чином ми тільки загостримо ці проблеми. Нема вічного
двигуна.
2. Що маємо – не бережемо, а втративши – плачемо.
Тарифи сьогодні не відшкодовують навіть поточні витрати, не говорячи про впровадження
проектів поліпшень, тому якщо їх не підвищувати, то комунальні підприємства занепадуть та
збанкрутують. Прийде якійсь олігарх, скупить ці підприємства та такі тарифи встановить, що мало
не здасться. Ось тоді будемо лікті кусати за прислів’ям: “Що маємо – не бережемо, а втративши –
плачемо”.
3. А що скажуть наші діти?
Наші діди та батьки жили у дуже складних умовах. Голодомор, війна, окупація. Але вони
вистояли та збудували те, чим ми сьогодні користуємося. Якщо нічого не робити для того, щоб
підтримувати системи у робочому стані, то яку спадщину ми залишимо нашим дітям та онукам?
Невже ми повісимо на них важкий тягар відновлення цих систем? Не можна жити за ідеологією:
“Після нас хоч потоп”.
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Продовження додатку В
4. Ми – власники комунальних підприємств
Не можна сьогодні жити за принципом “Моя хата – скраю”. Навіть якщо в мене
індивідуальне опалення та вода із своєї свердловини, мої діти ходять у школу, ми з дружиною – на
роботу, і ми усі користуємося послугами централізованих систем тепло-, водопостачання та
водовідведення. Тому не можна сьогодні бути байдужими до комунальних проблем, тим більше
що саме мешканці, члени територіальної громади, є власниками комунальних підприємств, то хто
ж має турбуватися про їх стан, як не ми?
ПІДХІД 2.
Виконати реабілітацію систем тепло-, водо постачання та водовідведення за рахунок
значного підвищення тарифів. Результат – суттєве поліпшення якості послуг
Аргументи прихильників
1. Не треба відкладати на потім те, що можна зробити зараз.
Я не хочу чекати 20 років, поки щось зрушиться, і потім в нас все буде добре. Я хочу
сьогодні жити як цивілізована людина у цивілізованому місті – мати якісну холодну воду без
перебоїв; митися не в певні години, а в будь-який час, як би мені не казали: “Та скільки там того
літа”. Реконструкція та модернізація систем водо- та теплопостачання дозволить істотно
поліпшити якість послуг. Але якісна послуга коштує дорожче. Якщо я хочу їхати з більшим
комфортом, я купую квиток у купейний або м’який вагон, хоча квиток у плацкартному коштує
набагато дешевше.
2. У місто прийдуть інвестиції
Усі ми очікуємо, що в місто прийдуть інвестиції. Це дуже добре, але інвесторів, у першу
чергу, цікавить якість життя у тих містах, де будуть працювати вони та їхні гроші. А якість життя
багато у чому визначається саме рівнем надання комунальних послуг. Якщо збільшити тарифи на
комунальні послуги, щоб не тільки покращився фінансовий стан підприємств, але й суттєво
поліпшилася якість послуг, то у місто дійсно прийдуть інвестиції. А інвестиції – це залучені гроші,
нові робочі місця. Крім того, і самі комунальні підприємства, досягши фінансової стабільності,
стануть привабливими об’єктами для інвестування. Ділова активність у місті збільшиться, будуть
задіяні підрядники для виконання капітальних проектів. Місто почне розвиватися, підвищиться
рівень життя.
Аргументи опонентів
1. Нехай спочатку влада поверне нам вклади.
Довела до такого стану комунальні підприємства та їхні системи - влада – то нехай вона і
розраховується. Чому мають страждати люди? Я підтримаю значне підвищення тарифів на
поліпшення послуг тільки за однієї умови – нехай повернуть кошти із наших вкладів на
ощадкнижках. Я працював все життя і накопичив 8 тис рублів., тоді на ці гроші можна було б
купити “жигуля”. Зараз таке авто коштує 25-30 тис. грн. Ось нехай мені повернуть цю суму, і я із
задоволенням віддам 2-3 тис. грн на поліпшення систем. Навіть не пожалкую. Але в мене дуже
мала надія на такий розвиток ситуації. Сьогодні компенсують борги тільки тим, хто не платив, а я
чемний платник не маю боргу, і свій вклад отримати не можу. Тому, мабуть, доведеться нам
бідувати з такими системами, бо для більшості наших людей і існуючі тарифи є досить великим
тягарем.
2. Може погіршитися соціально-політична ситуація у місті
Люди будуть невдоволені підвищенням тарифів, якщо воно буде значним. Соціальнополітична ситуація у місті погіршиться. Ми бачили як в Росії люди виходили на вулиці на мітинги
та демонстрації проти підвищення тарифів у 2 рази.
Якщо це буде не дуже обтяжливо для мого бюджету – до 30% і якщо нам чітко та
обґрунтовано доведуть, що ці гроші підуть на поліпшення систем водо- та теплопостачання, може
я особисто і підтримаю таке підвищення.
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Продовження додатку В
ПІДХІД 3.
Помірне підвищення тарифів для впровадження плану капітальних інвестицій на 2005-2010
роки. Результат – збереження послуг та утримання їх якості на існуючому рівні з
можливістю подальшого покращення
Аргументи прихильників
1. Треба дивитися правді в очі.
Сьогодні зростають ціни на все, чим ми користуємося і що вживаємо. Бензин нещодавно
коштував 2 грн за літр, а сьогодні майже в 2 рази більше. А м’ясо, ковбаса, сир та інші продукти!
Оскільки ціни на енергоносії весь час зростають, то тарифи теж не можуть залишатися на одному
рівні. Тим більше, що комунальні послуги водо- та теплопостачання дуже енергоємні. Не треба, як
страус, ховати голову у пісок. Потрібно дивитися на речі реально. Хочемо чи не хочемо, тарифи
будуть зростати. Але ми повинні знати, за що ми платимо. Тарифи повинні бути прозорими.
Комунальні підприємства повинні оприлюднювати інформацію, куди йдуть гроші, які ми платимо
за послуги.
2. “Зранку – гроші, ввечері – стільці” як сказав п’яничка-монтер Мечников у “Дванадцяти
стільцях” Ільфа та Петрова.
Досягти суттєвого поліпшення якості послуг у сьогоднішніх умовах відразу неможливо.
Потрібно, як кажуть “по одежке протягивать ножки”, тобто робити те, що реально, по силах,
підприємству та місту. Якщо впровадити за рахунок помірного підвищення тарифів певні проекти,
які дадуть позитивні результати, наприклад, зменшиться енергоспоживання чи втрати води, то це
буде реальний крок у напряму поліпшення послуг і навіть зменшення тарифів у подальшому чи,
принаймні, не підвищенню їх при зростанні цін на енергоносії, оскільки їх буде менше
витрачатися. Тобто зараз витрачаючи, далі ми зможемо заощаджувати.
3. Ця субсидія, друже, твоя і моя.
Помірне підвищення тарифів дозволить зрушити з місця важкий віз комунальних проблем і
не відіб’ється на доходах переважної кількості мешканців Тернополя, оскільки малозабезпечені
користуватимуться субсидіями, а дуже заможних в нас не так вже багато. Просто збільшиться
розмір субсидій та кількість людей, які її отримуватимуть. А субсидії фінансує держава. І чим
більше будуть субсидії, тим більший буде внесок держави у покращення послуг у Тернополі.
Таким чином, за рахунок держави можна почати вирішувати проблеми комунальних підприємств,
які отримають фінансову можливість впроваджувати проекти поліпшень і тим самим зберегти
послуги та зробити реальні кроки для їх покращення.
Аргументи опонентів
1. Може зрости заборгованість
Якщо тарифи підвищаться, то боржників стане не 20%, а значно більше. Ті 80%, що
платять, роблять це не тому, що в них грошей “кури не клюють”. Ці люди законослухняні,
відповідальні. Вони розуміють, що за спожите треба платити. Але багатьом з них це робити досить
важко. Якщо тарифи підвищити, то збільшиться заборгованість, бо не всі зможуть платити за
підвищеними тарифами, і підприємство все одно не отримає достатньо коштів на впровадження
плану капітальних інвестицій.
2. Підприємство буде вимушено працювати більш ефективно.
Сьогодні у тарифи закладається певний відсоток втрат води та тепла. І він, до речі, досить
значний. За ці втрати платимо ми, споживачі. Комунальники говорять, що втрати великі тому, що
мережі старі та зношені. Мабуть, це так. Але є ще одна причина – елементарна безгосподарність.
Гадаю, що багато з людей бачили картини, коли вода ллється з пошкодженої труби – і годину, і
дві, і день, або біля теплової труби взимку проліски розпускаються з-за того, що тепло гріє землю,
а не наші домівки. А наші комунальні підприємства щось не дуже поспішають все це ремонтувати.
Тому, на мою думку, якщо тарифи не підвищувати, то підприємства будуть вимушені
господарювати більш ефективно та скорочувати непродуктивні витрати. Мені здається, що
впровадження Стратегічного плану можна робити за рахунок внутрішніх резервів підприємства.
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Продовження додатку В
Висновки
А тепер кожному з нас, шановні друзі - учасники громадського форуму, треба
порозмислити, які комунальні послуги ми хочемо мати і чи готові ми за це платити?
Перед нами стоїть складна проблема вибору. Ми повинні виробити спільну позицію,
спільну платформу для дій, розглядаючи усі “за” та “проти”. Переважна більшість людей не може
сьогодні мати окремі системи опалення та водопостачання. Ми усі отримуємо послуги, які
надають нам комунальні підприємства. Щоб наші комунальні підприємства надавали нам послуги,
ми повинні за них платити. У словнику Даля є таке визначення : “Послуга, що хліб та сіль – справа
взаємна”. Тобто, ми залежимо від комунальників, а вони залежать від нас, споживачів, у нас
спільні інтереси та цілі. Поліпшення якості послуг вимагає капіталовкладень. Тобто за якісні
послуги треба платити більше. Ми всі пам’ятаємо прислів’я: “Дешева рибка, погана юшка”.
Яке рішення ми приймемо? Чи повністю ми усвідомлюємо, наскільки вагомим буде
наслідок прийнятого нами рішення? Що ми залишимо нашим дітям? Чи не будуть вони дорікати
нам, що ми не змогли зберегти для них те, що наші батьки зберегли для нас? Хотілося би вірити,
що ні.
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ДОДАТОК Г
АНКЕТИ ДЛЯ ФОРУМУ З ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДНОСТІ ВАРТОСТІ ТА ЯКОСТІ
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Анкета перед початком форуму
ВАРТІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ – ЯКУ ПОСЛУГУ МИ ХОЧЕМО МАТИ І СКІЛЬКИ ГОТОВІ
ЗА НЕЇ СПЛАТИТИ?

2. Який вираз описує краще ступінь вашої обізнаності щодо відповідності вартості та якості комунальних
послуг (відмітьте одне)
А) Я взагалі не замислювався над цим
Б) Я маю загальне уявлення, про це
В) Я маю певну думку щодо цього питання
2. Згодні ви чи ні з наступними судженнями
Згоден
Скоріше
Скоріше
Не
Не
згоден
не згоден
згоден
знаю
А) Вода та тепло – такий же товар, як хліб, і за них
потрібно платити
Б) Якщо комунальні підприємства не мають грошей
на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням
послуг, вони вимушені зменшувати обсяги послуг
В) Якщо не витрачати кошти на капітальні
інвестиції, системи водо- та теплопостачання раніше
чи пізніше вийдуть з ладу
Г) Комунальні підприємства тільки експлуатують
мережі, обладнання, споруди та інше комунальне
майно, яке належить нам, мешканцям міста
Д) Більш якісна послуга коштує дорожче
Е) Тарифи на комунальні послуги повинні бути
економічно обґрунтованими та прозорими, тобто
люди повинні знати, чому вони мають платити саме
таку ціну та куди йдуть їхні гроші
3. Чи є у вас якісь інші думки, пов’язані з проблемою вартості та якості комунальних послуг? Будь-ласка,
поясніть

4. Наскільки вам подобається або не подобається кожен з “За”
Скоріше
Скоріше
“Проти”
перелічених заходів?
“за”
“проти”
А) Розглядати питання формування та встановлення
тарифів на комунальні послуги за участю громади міста
Б) Щоб не підвищувати тарифи, зменшити обсяги послуг
тепло-та водопостачання (наприклад, подавати воду за
графіком або зменшити кількість годин подачі)
В) Істотно поліпшити стан систем водо- та
теплопостачання і, відповідно, якість послуг, за рахунок
різкого підвищення тарифів
Г) Впровадити стратегічні плани розвитку комунальних
підприємств тепло- та водопостачання для збереження
послуг та подальшого їх покращення за рахунок
помірного підвищення тарифів
Д) Збільшити рівень надходжень комунальних
підприємств для поліпшення якості послуг шляхом
активізації роботи з боржниками (відключення від
надання послуги, введення пені, притягнення до суду
тощо
Е) ) Приватизувати комунальні підприємства – прийде
господар і наведе порядок
5. Ваша стать?
Жіноча
Чоловіча
6. Ваша освіта?
Середня
Середня спеціальна
Вища
7. Ваш вік?
18-29
30-49
50-64
65 і більше
8. Де ви працюєте?
Міська влада
Водоканал
Теплокомуненерго
Інше

Не
знаю
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Продовження додатку Г
Анкета по завершенню форуму
ВАРТІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ – ЯКУ ПОСЛУГУ МИ ХОЧЕМО МАТИ І СКІЛЬКИ ГОТОВІ
ЗА НЕЇ СПЛАТИТИ?

Ваша думка та думки сотень інших учасників цього форуму будуть відображені у висновках звіту, який буде
корисним для громади, включно з тими, хто брав участь у форумі: посадовими особами, журналістами і іншими. Якщо
цікаво, чи багато з вас змінили свою думку про певні аспекти проблеми, кілька запитань та ваші відповіді допоможуть
це з’ясувати
1. Наскільки вам подобається або не подобається
кожен із заходів, перелічених нижче?
А) Не підвищувати тарифи на комунальні послуги,
НАВІТЬ ЯКЩО завтра зменшаться обсяги
комунальних послуг (вода буде подаватися за
графіком або зменшиться кількість годин подачі), а
через 3-5 років послуг не буде взагалі
Б) Значно покращити якість послуг за рахунок
відновлення систем, НАВІТЬ ЯКЩО прийдеться
платити за послуги в 10 разів більше
В) Зберегти послуги водо- теплопостачання та
зробити крок до їх поліпшення за рахунок
впровадження Стратегічних планів дій комунальних
підприємств, НАВІТЬ ЯКЩО це вимагатиме
помірного підвищення тарифів
2. Наскільки вам подобається або не подобається
кожен із перелічених заходів?
А) Розглядати питання формування та встановлення
тарифів на комунальні послуги за участю громади
міста
Б) Щоб не підвищувати тарифи, зменшити обсяги
послуг тепло-та водопостачання (наприклад,
подавати воду за графіком або зменшити кількість
годин подачі)
В) Істотно поліпшити стан систем водо- та
теплопостачання і, відповідно, якість послуг, за
рахунок різкого підвищення тарифів
Г) Впровадити стратегічні плани розвитку
комунальних підприємств тепло- та водопостачання
для збереження послуг та подальшого їх покращення
за рахунок помірного підвищення тарифів
Д) Збільшити рівень надходжень комунальних
підприємств для поліпшення якості послуг шляхом
активізації роботи з боржниками (відключення від
надання послуги, введення пені, притягнення до
суду тощо)
Е) ) Приватизувати комунальні підприємства –
прийде господар і наведе порядок
3. Згодні ви чи ні з наступними судженнями
А) Вода та тепло – такий же товар, як хліб, і за них
потрібно платити
Б) Якщо комунальні підприємства не мають грошей
на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням
послуг, вони вимушені зменшувати обсяги послуг
В) Якщо не витрачати кошти на капітальні
інвестиції, системи водо- та теплопостачання раніше
чи пізніше вийдуть з ладу
Г) Комунальні підприємства тільки експлуатують
мережі, обладнання, споруди та інше комунальне
майно, яке належить нам, мешканцям міста
Д) Більш якісна послуга коштує дорожче

“За”

Скоріше
“за”

Скоріше
“проти”

“Проти”

Не
знаю

“За”

Скоріше
“за”

Скоріше
“проти”

“Проти”

Не
знаю

Згоден

Скоріше
згоден

Скоріше
не згоден

Не
згоден

Не
знаю
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Продовження додатку Г
Е) Тарифи на комунальні послуги повинні бути
економічно обґрунтованими та прозорими, тобто
люди повинні знати, чому вони мають платити саме
таку ціну та куди йдуть їхні гроші
4.Який вираз описує краще ступінь вашої обізнаності стосовно того, як пов’язані вартість та якість
комунальних послуг
Відмітьте одне
А) Я взагалі не замислювався над цим
Б) Я маю загальне уявлення, про це
В) Я маю певну думку щодо цього питання
5. Чи є у вас якісь думки щодо проблеми вартості та якості комунальних послуг? Будь-ласка, поясніть.

6. Чи змінилася ваша думка щодо проблеми вартості та якості комунальних послуг в результаті участі у
форумі? Будь-ласка, поясніть.

7. Чи побачили ви у результаті участі у форумі щось, пов’язане з проблемою, чого не бачили раніше?
Так
Ні
Якщо так, то поясніть, будь-ласка.

8. Що саме під час форуму примусило вас змінити свою думку щодо проблеми?
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ДОДАТОК Д
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ФОРУМУ З ПРОБЛЕМИ
ЗАБОРГОВАНОСТІ

ЗВІТ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ФОРУМУ НА ТЕМУ:
“ЯК НАМ ЛІКВІДУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ПЕРЕД
КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ”

Виконала:

фасилітатор Якименко Світлана Петрівна

Консультант: Сафіуліна Кадрія Рашитівна

Калуш 2004
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Продовження додатку Д
РЕЗЮМЕ
Громадський форум проводився з метою обговорення проблеми надання та оплати
комунальних послуг і формування виваженої громадської позиції щодо шляхів зменшення
заборгованості споживачів перед комунальними підприємствами за отримані послуги та
підвищення рівня їх оплати.
Учасники форуму розуміють, що значна заборгованість мешканців Калуша негативно
впливає на якість надання послуг з тепло- і водопостачання.
Лише за умов подолання цього явища можна вести мову про початок виходу з кризової
ситуації, запровадження сучасних технологій, а отже надання якісних послуг з тепло- і
водопостачання.
Учасниками форуму обговорювалися три основні підходи до проблеми, описані нижче:
Перший: потрібно запровадити примусові заходи стягнення заборгованості з
боржників шляхом:
- відключення – припинення надання послуги злісним боржникам;
- стягнення заборгованості за рішенням суду (опис майна, у тому числі й приватизованої
квартири та продаж її для погашення боргів).
Другий: потрібно, щоб проблему заборгованості вирішували держава та місто
шляхом:
- списання боргів за рахунок вкладів населення в ощадбанку колишнього СРСР;
- погашення боргів з державного та місцевого бюджетів.
Третій: потрібно налагодити рівноправні договірні відносини між споживачами та
комунальними підприємствами на принципах взаємної відповідальності та підтримки
шляхом:
- заохочення свідомих та відповідальних споживачів;
- укладання договорів про реструктуризацію заборгованості;
- запровадження механізму пені за несвоєчасну оплату послуг.
Учасники форуму по-різному вбачають переваги того чи іншого підходу. Вони розуміють,
що ці основні підходи мають і переваги, і вади. Аналіз всіх „за” та „проти”, виваження витрат та
наслідків від впровадження того чи іншого підходу дали змогу переважній більшості учасників
визначити як найбільш прийнятні перший та третій підходи з певним виправленням.
РЕЗУЛЬТАТИ
Основою для аналізу результатів громадського форуму є заповнені анкети до і після
проведення обговорення та спостереження фасилітатора.
Громадський форум проводився 20 січня 2004 р. в актовому залі ЗОШ №3. В обговоренні
взяли участь 25 осіб трьох вікових категорій: 18 – 29 років – 7 осіб; 30 – 49 років – 15 осіб; 50 – 64
роки – 3 особи. Серед них 21 жінка, 4 – чоловіки. Двоє респондентів працюють в органах міської
влади, один – на „Водоканалі”, решта 22 – в інших організаціях.
Усі учасники вважають, що основною проблемою, яка поставила підприємства житловокомунальної сфери на межу виживання є значна заборгованість населення за отримані послуги з
тепло- і водопостачання.
17 респондентів перед початком форуму і 23 після завершення форуму погоджуються, що
якщо нічого не робити для зменшення заборгованості, то настане повний колапс систем водо- і
теплопостачання. Не буде коштів на заміну мереж водо- і теплопостачання, які є вкрай
зношеними, застарілими, необхідну заміну обладнання на менш енергоємне. А для цього необхідні
чималі кошти.
Більшість учасників підтримують запровадження примусових методів стягнення
заборгованості ( перший підхід).
Частина з них (11 до форуму 17 після) - за відключення злісних боржників від систем
тепло- і водопостачання, за стягнення заборгованості за рішенням суду. Хоча частина з цих
респондентів вважає, що в деяких випадках до судових засідань справа може і не дійти. (Якщо на
руки боржнику прийде позовна заява і він зрозуміє, що з ним не жартують, то оплатить свої
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борги). Деякі респонденти запропонували знімати оплату за комунальні послуги із заробітної
платні.
Проте практично усі учасники форуму (25 до початку форуму і 22 після нього) зазначають,
що відключити боржника від централізованої системи водо- і теплопостачання технічно дуже
складно. Тому доведеться від’єднувати цілі будинки. А це – несправедливо. Чому за когось мають
страждати люди, котрі вчасно сплачують за отримані послуги. Почнуться позови до суду.
Комунальне підприємство – надавач послуг більше втратить, ніж отримає.
Частина учасників (14 до форуму і 8 після) вважає, що притягнення до відповідальності в
судовому порядку є неефективним через низьке матеріальне становище більшості громадян (до
кожного боржника треба підходити індивідуально). А якщо у людини і брати нічого, то й борги
залишаться не погашені. А якщо споживач може заплатити, але не хоче, то описувати майно і
реалізовувати.
То ж більшість підтримує перший підхід, за умови, що не будуть страждати
споживачі, які вчасно сплачують за отримані комунальні послуги.
За перекладення проблеми на державу та місто (2-й підхід) визначилося 11 опитаних до
початку форуму і 6 після. Більшість учасників не підтримали компенсацію боргів з державного та
міського бюджетів, оскільки, на їх думку, державний, а тим більше міський, бюджети не безмежні,
доведеться зменшити фінансування інших важливих сфер, наприклад, соціальної, або ж збільшити
податки та ціни, тому стане ще більше людей, яким потрібна буде субсидія і знов-таки,
збільшиться тягар на державний бюджет. Вийде замкнене коло.
14 учасників до і 5 після проведення форуму підтримують погашення боргів з вкладів
ощадбанку колишнього СРСР. Переважна більшість учасників вважають цей підхід, з одного боку,
несправедливим, оскільки ті, хто не має боргів, справно платять, іноді відмовляючи собі у
необхідному, а тим, хто не платив, цю заборгованість спишуть. З іншого боку, на думку більшості
учасників, впровадження такого підходу збільшить кількість боржників, бо люди будуть
сподіватися на аналогічні дії влади у майбутньому.
Таким чином, більшість учасників не підтримали другий підхід вирішення проблеми
заборгованості.
Обговоривши третій підхід: зменшення заборгованості за рахунок налагодження
договірних рівноправних відносин між споживачами та комунальними підприємствами на
принципах взаємної відповідальності та підтримки, “за” - висловилась більша частина опитаних.
Вони підтримують заохочення свідомих та відповідальних споживачів. (наприклад,
зменшувати вартість води або тепла на місяць на 2...5%).
20 учасників до проведення форуму і 23 після – за реструктуризацію заборгованості
споживачів.
На рахунок введення пені думки розділилися. 10 до форуму і 11 після за введення
законодавчого стягнення пені, відповідно 15 до і 14 після - проти, мотивуючи тим, що більшість
споживачів і так не в змозі заплатити за послуги з водо- і теплопостачання, а якщо введуть пеню,
то їхня заборгованість ще більше зростатиме. Такий підхід, на їх думку, потрібно застосовувати
дуже виважено, в індивідуальному порядку.
24 учасники до і усі 25 після форуму вважають, що для зменшення заборгованості
комунальні підприємства повинні працювати ефективніше та налагодити взаєморозуміння із
споживачами.
21 учасник до і 24 після форуму рекомендують проводити активну роз’яснювальну роботу
серед населення щодо необхідності сплачувати борги.
Таким чином, переважна більшість учасників підтримала третій підхід, але без
введення пені за несвоєчасну оплату за комунальні послуги.
Учасники форуму висловили деякі свої думки, пов’язані з вирішенням проблем
заборгованості. Серед них: надання якісних послуг, відповідність тарифів наданим послугам,
повний облік води і тепла.
Разом з тим опитувані пропонують шляхи, які потрібно запроваджувати на рівні держави:
вчасно виплачувати заробітну платню; забезпечити мешканців міста роботою, щоб вони мали
кошти оплачувати за комунальні послуги, підвищити рівень життя.
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Продовження додатку Д
ВИСНОВКИ
Учасники форуму розуміють, що значна заборгованість калушан за комунальні послуги –
передумова кризи у міському житлово-комунальному господарстві. Якщо нічого не робити для
зменшення цієї заборгованості, то настане повний колапс систем водо- і теплопостачання. Не буде
коштів на заміну мереж водо- і теплопостачання, які є вкрай зношеними, застарілими, необхідну
заміну обладнання на менш енергоємне. Щоб вивести підприємство з кризи, необхідно погасити
борги населення за отримані послуги. Опрацювавши пропозиції учасників форуму стосовно
проблеми, варто виокремити наступні шляхи вирішення даної проблеми:
- запровадження примусових методів стягнення заборгованості:
а) відключати злісних боржників від систем водо- і теплопостачання індивідуально, щоб
не страждали інші мешканці будинку, які вчасно оплачують за послуги;
б) стягувати заборгованість за рішенням суду;
в) вираховувати кошти на погашення боргів із заробітної платні;
- зменшення заборгованості за рахунок налагодження рівноправних договірних
відносин між споживачами та комунальними підприємствами на принципах взаємної
відповідальності та підтримки:
а) заохочення свідомих та відповідальних споживачів;
б) реструктуризація заборгованості тим, хто не в змозі відразу заплатити і на довший
термін.
Введення пені група не підтримала.
Учасники форуму вважають, що для зменшення заборгованості комунальні підприємства
повинні працювати ефективніше та налагодити взаєморозуміння із споживачами, рекомендують
проводити активну роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності сплачувати борги.
Учасники форуму висловили деякі свої думки, пов’язані з вирішенням проблем
заборгованості. Серед них надання якісних послуг, відповідність тарифів якості наданих послугам,
повний облік води і тепла.
Більшість учасників не підтримали перекладення проблеми заборгованості на державу
та місто.
Разом з тим учасники пропонують заходи, які потрібно впроваджувати на рівні держави та
міста:
- удосконалити системи субсидіювання та створити законодавчу базу,, яка б забезпечила
більш дієві важелі впливу на боржників;
- вчасно виплачувати заробітну платню;
- забезпечити мешканців міста роботою, щоб вони мали кошти оплачувати за комунальні
послуги;
- підвищити рівень життя.
Таким чином, учасники форуму, в цілому, підтримали перший та третій підходи вирішення
проблеми заборгованості.
Обговорення було жвавим, емоційним. Висловилися майже усі учасники. Відчувалося, що
тема зачепила їх “за живе”. Після форуму деякі учасники підходили до фасилітатора і дякували за
те, що піднято такі важливі для міста питання.

Навчальний посібник
Сафіуліна Кадрія Рашитівна
канд. техн. наук, доцент,
керівник групи консультантів з питань залучення
громадськості Інституту місцевого розвитку
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