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Екологічні проблеми житлово-комунального господарства - це
проблеми населених пунктів, територіальної структури виробництва,
структурної пропорційності між галузями, що виробляють товари та
надають послуги, виробничої структури та інфраструктурних
характеристик. Вагомою причиною їх виникнення є процеси
урбанізації у багатьох містах України. Перевантаження територій
виробничими об'єктами обумовило зростання концентрації населення і
неспроможності об'єктів ЖКГ до його обслуговування. Дались взнаки і
наслідки економічної кризи, нестачі фінансових коштів, структурної
незбалансованості виробництва.
Зростання просторових масштабів природокористування та
посилення інтернаціоналізації господарських зв'язків призвело до
екологічної взаємозалежності держав, виникнення транскордонних
екологічних ефектів антропотехногенної діяльності, експорт власних
національних екологічних проблем за кордон. Тому проблеми сучасної
екологічної ситуації торкаються всіх держав світу і їх вирішувати
необхідно спільними зусиллями, маючи єдину програму, розроблену і
узгоджену з усіма зацікавленими державами і термінами її
практичного втілення в життя.
Екологічна політика України буде ефективною, якщо при її
формуванні і реалізації послідовно і до кінця буде витриманий
критерій реальності. Як показує досвід, між законодавчо-нормативним
забезпеченням цієї політики та її практичною реалізацією зберігається
ще досить велика дистанція. З урахуванням цього і має будуватися
тактика природоохоронних дій на найближчі роки. Головна її мета - в
процесі економічного розвитку не допустити погіршення екологічної
ситуації. Таким чином, основними напрямками екологічної політики
мають стати:

- екологізація економічних реформ і управління;
- екологізація людської свідомості в процесі розвитку;
- формування ринку екологічних послуг.
Реалізація зазначених пріоритетних напрямків екологічної
політики має базуватися на відповідному методологічному підґрунті,
що вимагає внесення певних коректив у саму ідеологію управління
екологічною безпекою.
Важливою формою активізації екологічної політики мають
стати регіональні екологічні програми, спрямовані на вирішення
найбільш гострих природоохоронних проблем. Нині суспільство має
реальну можливість переломити негативні тенденції та здійснювати
радикальне поглиблення ринкових реформ, зокрема через урахування
екологічного чинника. Це передбачає реалізацію політики
цілеспрямованого сприяння розвитку ефективних вітчизняних
виробництв, становленню національного екокапіталу, активній
підтримці створення в Україні сучасної конкурентоспроможної
екологобезпечної економіки. Її формування вимагає насамперед
активізації ролі держави у цьому напрямку із залученням усього
арсеналу ринкових інструментів при одночасному активному
здійсненні інституціональних перетворень, спрямованих на зростання
ефективності й конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
Необхідним є встановлення ефективної системи контролю за
діяльністю природних монополій, розробка механізмів адаптації
міжнародних вимог щодо оздоровлення навколишнього природного
середовища та втілення їх у національних природоохоронних
стандартах.

