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Семінари-майстерні  

«Децентралізація III – діємо професійно». 
 

  Планування і управління  

в комунальному господарстві 

- досвід польських гмін. 
 

Ведучі: 
Ернест Новак – Бургомістр Міста та 
Гміни Загуж (Підкарпатське воєводство) 
 

Місце та час: 
25.09 – 1.10.2017 

           

Сердечно вітаємо! 



Децентралізація III  

– діємо професійно.  

Підвищення компетентності управлінських 
кадрів у громадах  

в 5-ти областях сходу України, Київській області 
та місті Києві. 
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Планування і управління  

в комунальному господарстві 

- досвід польських гмін. 



Комунальне господарство – сфера діяльності.  

Комунальне господарство має на меті задоволення поточних потреб населення 
шляхом надання загальнодоступних послуг, що випливають із розселення . 
 
До основних його завдань належать: 
- Адміністративні послуги: видача документів, дозволів і адміністративних рішень, 

ведення реєстрів, 
- Соціальні послуги: охорона здоров'я, культура, спорт, соціальна допомога, 

комунальне житло, громадська безпека, 
- Технічні послуги: постачання електроенергії, теплові мережі, кладовищне 

господарство, 
- Громадський транспорт: транспортні послуги загального транспорту, спеціальний 

транспорт (інваліди), турбота про стан інфраструктури доріг (шляхи, колії), 
- Водне господарство: водопостачання та каналізація, 
- Управління відходами: зберігання відходів, утилізація, переробка, 
- Управління зеленими насадженнями. 



Комунальне господарство – завдання гмін.  

Завдання гмін регулюють норми ст. 7 закону про самоврядування гміни. Серед них 
найважливіші, це: 
 

- Водогони і водопостачання, каналізації, відбір та очистка комунальних стічних 
вод, підтримка чистоти і порядку, звалищ і знешкодження комунальних 
відходів, 

- Комунальних доріг, вулиць, мостів, площ, а також організація дорожнього руху, 
- Місцевого громадського транспорту, 
- Просторового ладу, управління нерухомим майном, охорони довкілля і 

природи, а також водного господарства, 
- Охорони здоров'я, 
- Соціальної допомоги, втому числі центрів і установ опікунства, підтримки сім`ї і 

системи замісних родин, 
- Комунального квартирного будівництва, 
- Публічної освіти, культури, охорони пам'яток, опіки над пам'ятками, фізичної 

культури і туризму, ринків і торгівельних площ. 



Бюджет гміни – правові норми.  

 
 
 
 

Ст. 211 част. 1 закону про публічні фінанси 

• „Бюджет одиниці місцевого самоврядування є річним планом доходів та витрат, а 
також надходжень і обслуговування цієї одиниці”.  

Ст. 238 част. 1 закону про публічні фінанси  

• „Правління одиниці місцевого самоврядування формує і представляє проект 
бюджетної ухвали: 1) законодавчому органові одиниці місцевого самоврядування, 
2) регіональній рахунковій палаті – з метою одержання висновку – до 15 листопада 
року, що передує бюджетному.”. 

Ст  239 закону про публічні фінанси 

• „Законодавчий орган одиниці місцевого самоврядування приймає бюджетну 
ухвалу до початку бюджетного року, а у особливих випадках не пізніше ніж до 31 
січня бюджетного року.” 



Процедура затвердження бюджету гміни. 

 
 Бургомістр розробляє проект бюджету 

Строк: 15 листопада, року, що передує 
бюджетному 

Представлення проекту бюджету:  

Міській раді та Регіональній Рахунковій Палаті  

Строк: 15 листопада, року, що передує 
бюджетному 

Затвердження бюджету міською радою 

Строк: 31 грудня, року, що передує бюджетному 
(не пізніше ніж 31 січня бюджетного року). 



Бюджетні витрати гміни Загуж – планування на 2017 р.  

Визначення, яке було наведене попередньо є занадто широким. У подальшій частині 
презентації, комунальну сферу буде обмежено до її основних елементів, таких як: 
Комунальне господарство (вода, каналізація, охорона довкілля,управління 
відходами і очистка міст, озеленення) транспорт і дороги. 
 

Витрати, які плануються на 2017 р. виглядають наступним чином: 

Бюджетні витрати у злотих Загалом Майнові Поточні 

Бюджет гміни 58 141 611 15 484 284 42 657 327 

Комунальне господарство, 
транспорт і дороги 

10 691 495 7 533 852 3 157 643 

В тому числі: Комунальне 
господарство 

6 907 408 4 496 547 2 410 861 

В тому числі: Транспорт і 
дороги 

3 784 087 3 037 305 746 782 



Процес підготовки інвестиції – фаза концепції. 

 
 

Аналіз потреб і можливостей до реалізації 

Потреби, які визначені мешканцями, підприємцями та 
іншими групами зацікавлених, проходить попередню 
звірку з точки зору технічних та фінансових можливостей, 
тощо. 

Проведення вибору інвестиційних завдань 

Визначення ієрархії можливостей і оцінка інвестиційних 
завдань (потреб). Порівняння завдань щодо ієрархії 
важливості і порівняння з фінансовими можливостями. 

Визначення матеріальної сфери завдань 

Для вибраних завдань визначаються матеріальні сфери, 
розташування інвестицій ( зокрема лінійних), типи 
технологій, а також вимоги, що випливають з 
можливостей отримання фінансування. 



Процес підготовки інвестиції – проектна фаза. 

 
 

Розробка будівельної документації 

Будівельна документація повинна відповідати вимогам 
будівельного законодавства. Сфери окремих документів, 
які є її складовими частинами повинні відповідати вимогам 
законодавства про державні закупівлі. 

Отримання дозволів, яких вимагає 
законодавство 

Документи, які необхідні до реалізації інвестиції: 
висновок про вплив на довкілля, рішення про 
розташування, дозволи з галузі водного законодавства, 
дозволи на будівництво, тощо.  

Отримання фінансування  

Розробка проекту на фінансування, включаючи додатки, 
що вимагаються. Після внесення заявки: доповнення і 
пояснення на вимогу установ, які надають фінансування.  



Процес підготовки інвестиції – Цикл Демінга  

 
 
 
 
 

Процес підготовки інвестиції, а також її подальша реалізація проходить чином 
наближеним до циклу Демінга (англійські слова: Plan – Do – Check – Act)  

Цикл Демінга: 
 

1. Заплануй найкращий спосіб 
діяльності, найкращу 
методику. 

2. Реалізуй пробний план. 
3. Досліди, чи новий спосіб 

діяльності приносить кращі 
результати. 

4. Якщо новий спосіб 
діяльності приносить кращі 
результати, визнай його 
нормою і проводь 
моніторинг його 
застосування. 



Процес підготовки і реалізації інвестиції - удосконалення.  

Управління інвестиційним процесом це постійне повторення циклу Демінга. 
Удосконалення, яке записано до цього циклу приносить результат у формі все 
кращих методик діяльності. 
 

Типова інвестиційна процедура у гміні проходить наступним чином: 
- Планування діяльності, 
- Його реалізація, 
- Моніторинг досягнутих цілей, 
- Впровадження змін та поправок. 
 

Також, під час реалізації інвестиції, шляхом співпраці між підрядником, 
проектантом та інвестором впроваджуються зміни, які коригують проектні 
рішення. Це дозволяє покращити параметри і функціональність будованих 
об'єктів. 
 

Досвід, отриманий під час реалізації інвестиції використовується у проектуванні 
наступних. Це дозволяє уникати помилок і похибок, які допускалися у 
минулому. 



Реалізація інвестиції.  

Підписання угод в рамках інвестицій, шляхом надання державного замовлення 
на основі відповідного закону – найчастіше у формі необмеженого тендеру. 
Гміна Загуж під час реалізації інвестиції виконує роль інвестора, у відповідності 
до ст. 18 Будівельного кодексу. 
 

Нижче наведено приклади реалізованих інвестицій: 

Комунальна дорога в Загутині 

Резервуар води і гідрофорна 
станція в Загужі 



Утримання комунальних обєктів.  

 
 
 
 

Способи реалізації завдань: 

• Постійні договірні відносини з оператором, наприклад, утримання очисних споруд і 
санітарної каналізації, чи утримання дощової каналізації. 

• Доручення робіт з утримання, наприклад, ремонти доріг або їх очистка від снігу. 

• Власна організація робіт(роботи для втручання в ситуацію) наприклад, утримання 
зелені.  

• Угоди, укладені з іншими органами місцевого самоврядування щодо спільної 
реалізації завдань, наприклад, функціонування автобусного сполучення.  

 Організаційні форми виконання комунальних завдань: 

• Комунальне господарське товариство, наприклад ТзОВ або АТ, 

• Бюджетна одиниця. 



Процедури, пов'язані з утриманням комунальної інфраструктури: 
Визначення тарифу на загальне водовідведення 

Водно-каналізаційне підприємство розробляє тариф на 
загальне водовідведення, виходячи з: 
- Закону про загальне водопостачання і загальне 

водовідведення, 
- Розпорядження Міністра будівництва щодо визначення 

тарифів,  зразка заявки на затвердження тарифів, умов 
розрахунків за загальне водопостачання і загальне 
водовідведення. 

 
 
 
 



Процедури, пов'язані з утриманням комунальної інфраструктури: 
Визначення тарифу на загальне водовідведення 

Тариф повинен визначатися на основі необхідних доходів. Необхідні 
доходи визначаються враховуючи витрати , понесені за попередній 
рік, зміни економічних передумов, об'єму послуг і умов їх надання, а 
також витрат, які випливають із планованих інвестиційних витрат. 
Ціни і ставки зборів, визначених у  тарифі диференціюються в 
залежності від окремих тарифних груп споживачів послуг. Починаючи 
з 6 вересня 2016 р. при визначенні необхідних доходів на потреби 
розрахунку тарифних цін і ставок зборів, водно-каналізаційне 
підприємство має можливість врахувати витрати на водогінні 
інвестиції, які в тому числі фінансуються за рахунок дотаційних 
коштів. Тарифи визначаються на 1 рік. 
 
 



Процедури, пов'язані з утриманням комунальної інфраструктури: 
Визначення тарифу на загальне водовідведення 

Гміна 
 

Власник-регулятор 

Мешканці, 
підприємства 

Орендар - Оператор 

Водно-
каналізаційне 
підприємство 

Збори за водовідведення 



Процедури, пов'язані з утриманням комунальної інфраструктури: 
Визначення тарифу на загальне водовідведення 

Процедура визначення тарифу на загальне водовідведення виглядає 
наступним чином: 
1. Водно-каналізаційне підприємство розробляє тариф на загальне 

водовідведення, який, включаючи заявку на затвердження 
представляється на розгляд бургомістра у строк за 70 днів до планованого 
запровадження в життя. 

2. Бургомістр перевіряє чи тарифи було опрацьовано у відповідності з 
діючим законодавством, а також звіряє витрати з точки зору їх 
доцільності. 

3. Міська рада у строк 45 днів від дня надходження заявки: 
a) Приймає рішення про затвердження тарифів або 
b) Відмовляється приймати таке рішення або 
c) Не приймає жодного рішення – зміна тарифів вступає в життя після 

70-ти днів від дня внесення заявки про затвердження тарифів. 
 



Процедури, пов'язані з утриманням комунальної інфраструктури: 
Визначення тарифу на загальне водовідведення 

Процедура визначення тарифу на загальне водовідведення виглядає 
наступним чином: 
4. Воєвода: 

a) У випадку визнання ухвали про затвердження тарифів не дійсною, 
термін дійсності попереднього тарифу продовжується на наступні 90 
днів від дня вручення підприємству наглядового рішення – а 
процедура починається з початку. 

b) У випадку визнання ухвали про відмову у затвердженні тарифів не 
дійсною – тарифи вступають у дію через 14 днів від дня вручення 
підприємству наглядового рішення. 

5. Водно-каналізаційне підприємство оголошує нові тарифи у місцевій пресі 
або тим способом, який звичайно застосовується, у строк 7 днів до вступу 
тарифів у дію. 

 



Процедури, пов'язані з утриманням комунальної інфраструктури : 
Організація і впровадження місцевого громадського транспорту 

 
 

Функціонування місцевого громадського транспорту відбувається 
на основі угоду, укладеної між сусідніми гмінами. Гміна Загуж 
доручає реалізацію цього завдання гміні міста Сянок, яке є 
власником транспортного підприємства. 
 
До обов'язків Гміни міста Сянок, як організатора громадського 
транспорту, зокрема, належить: проектування транспортних 
ліній, розкладів руху, контроль виконання послуг, ведення 
маркетингових досліджень, визначення цін за послуги і додаткові 
збори, а також визначення осіб, які мають право безкоштовного 
або пільгового проїзду. 
 



Процедури, пов'язані з утриманням комунальної інфраструктури : 
Організація і впровадження місцевого громадського транспорту 

 
 

 

Гміна Загуж має право вносити пропозиції у сфері організації 
послуг а також контролювати хід їх виконання, в рамках реалізації 
договору.  Сторони припускають можливість внесення змін у 
сфері послуг, що надаються. 
 
Оскільки, ми виходимо з передумови, що ціни за послуги не 
покривають витрат, гміни передають підприємству цільове 
фінансування, розмір якого випливає з розміру компенсації. 



Процедури, пов'язані з утриманням комунальної інфраструктури : 
Організація і впровадження місцевого громадського транспорту 

 
 

 

Розрахунок компенсації міському транспорту здійснюється на основі розпорядження 
(WE) nr 1370/2007 Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2007 р., які 
стосуються публічних послуг у сфері залізничного і автодорожнього пасажирського 
транспорту, які зокрема відміняють розпорядження Ради (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 
1107/70. 
 

Розмір компенсації не може перевищувати суми, яка відповідає фінансовому 
результату (без ПДВ). Фінансовий результат (без ПДВ) розраховується на основі: 
- Витрат, що випливають із сфери послуг, що надаються, 
- Мінус фінансові надходження від послуг, що надаються  (передусім надходження 

від продажу квитків), 
- Плюс помірний прибуток (норма прибутку на капітал, яка визнана нормальною 

для сектора). 
 

Гміни, які беруть учать в угоді, вносять дотації у розмірі частин компенсації 
пропорційно до об'єму перевезень. 



Процедури, пов'язані з утриманням комунальної інфраструктури: 
Організація зимового утримання доріг 

 
 

Організація зимового утримання доріг включає в себе ліквідацію наслідків 
снігопадів та ожеледиці на дорогах, вулицях, автостоянках і тротуарах на 
території гміни Загуж. Воно проводиться на дорогах, які перебувають в 
підпорядкуванні гміні Загуж. 
 

В залежності від категорії, дороги утримуються своїми власниками. Тому, 
основні дороги у нашій гміні очищаються від снігу: Генеральною Дирекцією 
Загальнодержавних Доріг і Автострад, Підкарпатським управлінням 
воєводських доріг та управлінням повітових доріг. Гміна Загуж має у своєму 
підпорядкуванні комунальні і власні внутрішні дороги. 
 

Дороги, якими и управляємо найчастіше є сполученням між населеними 
пунктами та мікрорайонами. Очистка від снігу проводиться лише на тих 
дорогах, які є доїздом до житлових будинків, виробничих приміщень та 
приміщень сфери послуг, а також громадських об'єктів. 



Процедури, пов'язані з утриманням комунальної інфраструктури: 
Організація зимового утримання доріг 

 
 

 

Специфікація доріг, де здійснюється очистка від снігу створюється в рамках співпраці 
Адміністрації Міста та Гміни Загуж з радами сіл і мікрорайонів. Вона вказує на ті 
дороги, автостоянки і тротуари, а також на їх  відрізки де здійснюється очистка від 
снігу і посипання пісково-сольовою сумішшю.  
 

Типи послуг, які надаються і оцінюються: 
- Очистка від снігу вулиць і доріг, 
- Очистка від снігу автостоянок, 
- Посипання вулиць і доріг пісково-сольовою сумішшю, 
- Очистка від снігу і посипання тротуарів. 
 

Предмет замовлення ділиться на окремі ділянки, які включають окремі населені 
пункти. Це дозволяє допускати до тендеру багатьох потенційних підрядників, що у 
випадку реалізації замовлення призводить до одночасної очистки від снігу кожного 
населеного пункту. 
 

Реалізація замовлення перебуває під наглядом сільських старост (солтисів), а 
розрахунки ведуть працівники Адміністрації. 



 

 

Дякую за увагу! 


