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Одним із найбільш проблемних секторів розвитку сучасної економіки
України є житлово-комунальне господарство, а тому постає питання його
ефективної діяльності як однієї із важливих сукупностей видів діяльності.
Термін «житлово-комунальне господарство» використовують законодавці
при регламентації державного нагляду та контролю за використанням та
утриманням житлового фонду й об’єктів комунального господарства. Житловокомунальне господарство є соціально важливою сферою діяльності, що
забезпечує підприємства, організації й населення необхідними ресурсами: вода,
газ, тепло, електроенергія та ін.
Характерні ознаки житлово-комунального господарства:
− спрямування на забезпечення санітарно-гігієнічних і безпечних умов
життя, першочергових потреб суспільства, підтримання у належному стані
будинків, споруд, житлових і нежитлових приміщень, функціонування
господарського комплексу;
− це система видів діяльності, яка базується на нормативах і національних
стандартах.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про автомобільні дороги»
державне управління дорожньою мережею загального користування здійснює
Державна служба автомобільних доріг України [1]. Так як вулиці та дороги
населених пунктів знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування,
відповідно до статті 16 Закону України «Про автомобільні дороги», вони є
комунальною власністю та фінансування будівництва, реконструкції, ремонту й
утримання цієї вулично-дорожньої мережі повинно здійснюватись за рахунок
місцевих бюджетів та інших джерел фінансування відповідно до чинного
законодавства [1].
Для оптимізації дорожніх ремонтних робіт доцільно використовувати
програмний продукт компанії ESRI «ArcGis». Програмне забезпечення ArcGis
дозволяє виконувати класифікацію об'єктів. Ці об'єкти групуються в класи за
допомогою призначення однакового параметра для кожного члена класу.
Агрегування об'єктів в класи спрощує процес виявлення закономірностей в
даних. Визначення діапазону класу визначає, які об'єкти входять в цей клас і як
вони впливають на відображення карти.
На сьогоднішній день геоінформаційні технології застосовуються у
багатьох галузях народного господарства та повсякденному житті кожної
людини, при цьому можливості ГІС-технологій постійно удосконалюються і їх
спектр стрімко розширюється [2-9].
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інфраструктурою доцільно створити базу даних, яка дозволить в
автоматичному режимі фіксувати поточний стан об’єктів, вплив на них
зовнішніх факторів, рівень зносу дорожнього полотна, класифікувати фактори,
визначаючи найбільш впливові, формувати графіки проведення будівельних та
ремонтних робіт, визначати потреби обсягів фінансування тощо. При цьому
інформацію можна отримати, як у вигляді таблиць, графіків, так і в графічному
виді, що покращує сприйняття інформації. Це, у свою чергу, дозволить
оптимізувати роботу комунальних служб.
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