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Інститут  місцевого  розвитку  заснований  у  2004  році  та  сьогодні  представлений  двома  організаціями:
Всеукраїнською  благодійною  організацією  “Інститут  місцевого  розвитку”  та  ТОВ  “Інститут  місцевого  розвитку”.
Метою нашої діяльності є сприяння соціально-економічному розвитку міст та регіонів як в Україні, так і за її межами.  

Участь у розробці проектів нормативно-правових актів

Інститут місцевого розвитку може запропонувати підтримку у роботі наступних Комітетів Верховної Ради України:  Комітету з 
питань  будівництва,  містобудування  та  житлово-комунального  господарства  та  регіональної  політики,  Комітету  з 
питань  державного  будівництва  та  місцевого  самоврядування,  Комітету  з  питань  економічної  політики,  Комітету  з 
питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, Комітету з питань соціальної політики та праці та інших 
комітетів щодо: 

 Підготовки аналітичних оглядів чинного законодавства (з питань житлово-комунального 
господарства, соціального захисту, місцевого самоврядування, комунальної власності) та 
пропозицій щодо його вдосконалення, усунення внутрішніх протиріч
 Розробки проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів
 Підготовки  аналізу регуляторного  впливу розроблених проектів  нормативно-правових 
актів
 Узагальнення зауважень та пропозицій до проектів нормативно-правових актів
 Доопрацювання  проектів  нормативно-правових  актів,  підготовлених  іншими 
розробниками
 Розробки проектів змін до інших нормативно-правових актів з метою узгодження їхніх 
положень із положеннями проекту
 Організації  проведення  громадських  слухань  та  інших  форм  відкритих  обговорень 
проектів нормативно-правових актів
 Підготовки та видання тематичних збірників нормативно-правових актів, у тому числі з 
коментарями фахівців до них

ДОСВІД ІМР

 Проект  Закону  України  “Про  державне  регулювання  у 
сфері житлово-комунальних послуг” від 19 листопада 2008 
р. № 2649

 Проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  Закону 
України  “Про  податок  на  додану  вартість”  щодо 
спеціального режиму оподаткування діяльності з поставок 
житлово-комунальних послуг  та/або теплової  енергії”  від 
24 грудня 2008 р. № 3544 

 Проект  Закону  України  “Про  особливості  корпоратизації 
комунальних  підприємств,  що  провадять  діяльність  у 
сфері водо-, теплопостачання та водовідведення”

 Проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  Закону 
України “Про Загальнодержавну Програму реформування і 
розвитку  житлово-комунального  господарства  на  2004-
2010 роки”

 Проект Закону України “Про власника багатоквартирного 
житлового  будинку  та  захист  прав  наймачів  жилих 
(нежилих) приміщень”   

 Проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про 
затвердження  порядку  перерахунку  розміру  плати  за 
послуги  з  централізованого  опалення,  постачання 
холодної  та  гарячої  води  і  водовідведення  в  разі  їх 
ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх 
якості  та внесення змін  до Постанови Кабінету міністрів 
України від 21 липня 2005 р. № 630”

 Проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про 
затвердження Порядку коригування тарифів на житлово-
комунальні послуги”

 Наукове обґрунтування змін та доповнень щодо обсягів та 
джерел  фінансування  Загальнодержавної  програми 
реформування  і  розвитку  житлово-комунального 
господарства на 2004-2010 роки.  Розроблення паспорту 
програми  

 Порядок коригування цін/тарифів на житлово-комунальні 
послуги в разі зміни цін на енергоносії,  ставок податків і 
зборів  (обов‘язкових  платежів),  розміру  мінімальної 
заробітної плати

 Проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про 
Порядок  переоцінки  основних  засобів  підприємств 
житлово-комунального господарства”

 Проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про 
Порядок  формування  і  ведення  реєстру  об‘єктів 
комунальної  власності  у  сфері  житлово-комунального 
господарства”

 Проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про 
Порядок  формування  та  зміни  статутного  капіталу 
підприємств  комунальної  власності  у  сфері  житлово-
комунального господарства”

 Проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про 
Порядок проведення інвентаризації  комунального  майна 
на підприємствах житлово-комунального господарства”

 Участь у розробці понад 20 нормативно-правових актів
Збірка нормативно-правових актів у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення
Збірка законодавчих актів “Надання соціальної допомоги населенню в Україні”



Консультативна діяльність

Консультування органів місцевого самоврядування з питань:
 здійснення регуляторної діяльності 
 реформування житлово-комунального господарства
 створення та діяльності комунальних унітарних підприємств
 підготовки типових договорів на надання послуг
 запровадження ефективних процедур обліку, інвентаризації комунального 

майна і бюджетних коштів та контролю за їх раціональним використанням
 передачі майна комунальним підприємствам  
 підготовки проектів розпорядчих документів з питань використання 

комунального майна у сфері житлово-комунального господарства 
 запровадження приватно-публічного партнерства (ППП)
 підготовки нормативно-правових актів з питань регулювання тарифів та 

нарахування плати за послуги
 ролі в сприянні створенню і функціонуванню ОСББ
 розробки міської програми з проведення капітального ремонту 

багатоквартирних будинків
 експертизи розрахунків тарифів

Консультування підприємств/допомога з питань: 
 розробки стратегічних та бізнес-планів
 формування та встановлення тарифів на послуги централізованого водо-, 

теплопостачання, водовідведення та утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій 

 оцінки стану бухгалтерського обліку, фінансової звітності та застосування 
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і методів обліку

 вдосконалення організації і методики бухгалтерського обліку, звітності та 
оподаткування діяльності

 особливостей оподаткування суб‘єктів господарювання
 призначення та нарахування житлових субсидій та пільг на оплату за 

житлово-комунальні послуги
 управління житловим будинком: правові, економічні, податкові та 

організаційні аспекти діяльності управителів житлових будинків
 оцінки стану систем водопровідно-каналізаційного та теплового госп-ва

ДОСВІД ІМР

 Експертиза  щодо  розрахунків  тарифів  на  утримання 
будинків,  споруд  і  прибудинкових  територій  та  аналіз 
програмного модулю електронної  бази на відповідність 
нормативним документам в м. Києві

 Дослідження  витрат  та  втрат  води  у  водопровідній 
мережі  м.  Хуст  для  використання  результатів 
дослідження при розробленні бізнес-плану на залучення 
кредитних  ресурсів  для  модернізації  міської  системи 
водопостачання

 Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності 
та  звітності  комунального  підприємства  по  утриманню 
житлового  господарства  Шевченківської  районної  у  м. 
Києві ради

 Створення гідравлічної моделі системи водопостачання 
та  розробка  інвестиційних  пропозицій  з  реконструкції 
системи водопостачання м.  Калуша

 Обстеження  та  визначення  витрат  та  втрат  на 
магістральному  водогоні  Гірне  –  Дрогобич  для  КП 
“Дрогобичводоканал”

 Експертиза  економічної  обґрунтованості  витрат, 
включених до житлово-комунальних тарифів на послуги 
з утримання будинків, споруд та прибудинкової території 
ЖЕО 5 районів для споживачів м. Києва

 Експертиза  щодо  економічної  обґрунтованості 
розрахунків  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків, 
споруд та прибудинкової території КП 

“Житлово-комунальна контора №1” для споживачів першого 
мікрорайону м. Обухів

 Експертний  висновок  про  економічну  обґрунтованість 
тарифів  на  послуги  для:  КП  “Світловодський  міський 
водоканал”;  КП  “Миколаївводоканал”;  обласного  КП 
“Донецькоблводоканал”; КП “Харківські тепломережі”

 Розробка методичних положень по формуванню тарифів 
на  теплову  енергію  та  послуги  з  централізованого 
опалення і постачання гарячої води та перерахунку плати 
за послуги з централізованого опалення за результатами 
опалювального періоду для м. Суми

 Оцінка технічного стану системи очищення стоків на КОС 
НКП “Західне” м. Нікополь та розроблення рекомендацій з 
ефективного використання енергетичних ресурсів

 Технологічні  дослідження  та  розрахунки  з  метою 
визначення  основних  проблем  системи  водопостачання 
та  водовідведення  смт  Гусятин  для  їх  реконструкції, 
розробки  першочергових  заходів  для  реалізації 
інвестиційних проектів з реконструкції

 Аналіз  фінансового,  бухгалтерського  та  управлінського 
обліку для Інспекції з нагляду за станом житлового фонду 
при  Управлінні  житлового  господарства  Херсонської 
міської ради

 Інші

Робота у більш як 60 містах та 29 сільських населених пунктах України
56 стратегічних та бізнес-планів для комунальних підприємств 

Посібник з бухгалтерського обліку для підприємств комунальної галузі
Посібники “Створення та діяльність ОСББ” та “Управління житловим будинком”



Науково-дослідна та аналітична діяльність

Проведення досліджень з таких питань:

 регуляторної політики 
 інституційного розвитку комунального сектору економіки
 стану та розвитку окремих галузей у сфері ЖКГ
 соціально-економічних наслідків реформування ЖКГ
 соціального захисту малозабезпечених верств населення
 економічної доступності послуг населенню
 бухгалтерського та податкового обліку діяльності суб‘єктів комунального сектору 

економіки (природних монополій)
 участі громадськості у процесі реформування та розвитку ЖКГ

Робота з громадськістю

Маючи значний досвід роботи з громадськістю, - створено  понад 50 дорадчих комітетів, проведено  близько 300 фокус-
груп,  понад  120  громадських  форумів,  27  громадських  слухань  -  Інститут  місцевого  розвитку  може  запропонувати 
допомогу в:

 підготовці  програм та планів  проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи з 
громадськістю

 проведенні  опитувань  методом фокусних  груп  з  метою визначення  пріоритеті  та 
уподобань цільових груп населення

 проведенні громадських форумів з актуальних проблем місцевих громад 
 проведенні громадських слухань
 впровадженні технологій успішного спілкування та проведенні семінарів-тренінгів з 

метою покращання комунікативних здібностей працівників комунальних підприємств 
та органів місцевого самоврядування

 проведення  тренінгів  з  технологій  впливу  на  платіжну  поведінку  споживачів 
житлово-комунальних послуг

Тренінги та семінари

Інститут місцевого розвитку проводить тренінги та семінари за такими основними 
напрямками: 
 Утримання та управління житлом
 Фінансове управління та ціноутворення
 Технічні аспекти роботи комунальних підприємств
 Діяльність органів місцевого самоврядування 
 Бухгалтерський облік та оподаткування
 Стратегічне та бізнес-планування
 Залучення громадськості 

Ми відкриті до співпраці в інтересах суспільства!

25 науково-дослідних робіт
Серія “Кращі практики” з реформування сфери послуг тепло-, водопостачання та водовідведення в Україні

Аналітичний огляд “Шляхи вдосконалення нормативно-правового та регуляторного забезпечення діяльності 
підприємств, що надають послуги централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення”

Посібник з питань обслуговування сільських систем водопостачання

Концепція та Програма проведення громадського всеобучу щодо цілей та завдань реформування житлово-
комунального господарства

Посібники: “Про що і як інформувати громадськість”
“Інформаційно-роз‘яснювальна робота серед населення: теорія, методологія, практика”

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

Монографія “Створення та діяльність дорадчих комітетів”

350 навчальних семінарів, учасниками яких стали 5500 представників 
органів місцевого самоврядування та  комунальних підприємств


