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підприємств МЕТ України, який розроблений корпорацією 
«Укрелектротранс» [2] і враховує 6 показників виробничої, 
фінансової та економічної діяльності підприємства.  

Також пропонується введення додаткового рейтингового 
показника, який характеризує розмір дотацій з місцевого 
бюджету у розрахунку на 1 пасажира. За підрахунками авторів 
найвища величина показника станом на 01.01.2017р. становить 
3,18 грн./пас. (м. Кам’янське КП «Трамвай»), найменша 
величина – 0,05 грн./пас. (КП «Рівнеелектроавтотранс»).  

Застосування запропонованого рейтингового показника 
дозволить удосконалити систему розподілення коштів держав-
ного бюджету, підвищити ефективність використання коштів 
місцевих бюджетів, покращити діяльність підприємств транс-
портної галузі України в цілому. 
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УТИЛІЗАЦІЯ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД ЯК НАПРЯМ 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

 
Утилізація осадів стічних вод(ОСВ) – актуальна проблема 

на всій території України, яка потребує термінового вирішення. 
Використання сухого ОСВ розповсюджено в усьому світі, і в 
кожній країні використовують різні методи: спалювання 
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(Швейцарія, Нідерланди, Словенія), використання у сільському 
господарстві (Кіпр, Іспанія, Ірландія, Великобританія), 
компостування (Словаччина, Естонія, Фінляндія), складування 
на полігонах (Мальта, Греція, Ісландія). Популярним напрямом 
є використання біогазу для виробництва палива або енергії. В 
останні роки розпочато реалізацію науково-дослідних ініціатив 
щодо вилучення фосфору з осаду стічних вод. [2]  

В усіх методах мета найчастіше одна – це зменшити 
шкідливий вплив на природне середовище, максимально 
ефективно використати ОСВ. Але реалізація цих напрямів на 
водопровідно-каналізаційних підприємствах України потребує 
значних інвестиційних коштів, яких зазначені підприємства 
через збитковість своєї діяльності не мають.  

Одним із джерел інвестування можуть бути кошти 
місцевих бюджетів, у тому числі об’єднаних територіальних 
громад. Доходи місцевих бюджетів ОТГ у 2016 р. зросли майже 
в 7 разів та склали 7,1 млрд. грн. Ці фінансові ресурси дозво-
лили реалізувати проекти в житлово-комунальному госпо-
дарстві на суму 1,1 млрд. грн.[1]  

Забезпечення утилізації ОСВ позитивно вплине на 
розвиток територіальних громад, оскільки дозволить території 
для зберігання осаду, зменшити обсяги скидів ОСВ і рівень 
забрудненості природних водойм, полегшити навантаження на 
місцеві бюджети у частині фінансування збиткових водопро-
відно-каналізаційних підприємств; підвищити якість життя 
населення в наслідок зменшення собівартості (і тарифів відпо-
відно) на послуги цих підприємств. 
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