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Розробка планів розвитку житлово-комунального господарства в 

довгостроковій перспективі, а також доведення інноваційних ідей по 

створенню оптимальних умов функціонування житлово-комунального 

господарства до їх реалізації є на сьогоднішній день одним з пріоритетних 

напрямів державної політики. Серйозні та важливі для територіальної 

громади проекти з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві 

досить тривалі за термінами реалізації, що унеможливлює їх обмеження 

одним бюджетним роком.  

Легітимна потреба у впровадженні довгострокового планування витікає 

з того факту, що бюджет, як основний фінансовий план місцевого 

самоврядування, має щорічний характер, тоді як інвестиції включають 

декілька років, а ефекти від реалізації, особливо пов’язані з іншими 

інвестиціями, можуть бути відчутними для підприємств ЖКГ, територіальної 

громади і її бюджету протягом десятиліть. Більш того, ресурси, 

запрограмовані для інвестицій в інфраструктуру, мають стратегічне значення 

для розвитку регіону і, отже, члени місцевої влади приділяють особливу 

увагу тому, які інвестиції відібрані для реалізації. Це робить процес відбору 

інвестицій сприйнятливим до політики і не гарантує раціональний вибір. 

Метод багатолітнього планування успішно впроваджений в Російській 

Федерації, Польщі, і в деяких центральноєвропейських країнах. 

Довгострокове інвестиційне планування є найбільш прийнятною методикою 



для покращення якості інвестування та досягнення організаційної чіткості і 

ефективності в реалізації поставлених задач.  

Довгостроковий інвестиційний план (ДІП) – це процес прийняття 

рішень щодо вибору в довгостроковому періоді таких стратегічних 

інвестиційних проектів, щоб ефекти (фінансові, соціальні, екологічні та 

інші), що досягаються завдяки їх реалізації, були максимальними. Влада 

отримує багатофункціональний інструмент інформаційної політики. 

Населення матиме можливість ознайомитися з призначенням фінансових 

громадських коштів, а працівники міської виконавчої влади будуть володіти 

інформацією про інвестиційні можливості організації, також інформаційна 

база для інвестиційних завдань стає своєрідною пропозицією для 

потенційних інвесторів.  

У будь-якій довгостроковій програмі головним технічним завданням є 

узгодження сукупності інвестиційних проектів за часом та джерелами 

фінансування тому виникає необхідність у застосуванні спеціалізованих 

програм для прийняття рішень. Програма Multiyear Investment Plan 

призначена для автоматизації багаторічного планування інвестиційної 

діяльності в одиницях територіального самоврядування, охоплюючи при 

цьому різні аспекти діяльності. Вона дозволяє складати багаторічний 

фінансовий план на підставі аналізу тенденцій у бюджетній історії і 

визначати коефіцієнти приросту різних елементів бюджету, вести перелік 

інвестиційних завдань з урахуванням їх пріоритетів і з використанням 

комп'ютерного моделювання різних варіантів рішень, в залежності від 

вибору параметрів, що визначають пріоритет, методів фінансування, а також 

термінів і варіантів виконання чергових інвестиційних завдань. 

Методика планування довгострокових інвестицій в енергозберігаючі 

проекти ЖКГ регіону із застосуванням програми Multiyear Investment Plan 

може бути використана органами управління ЖКГ всіх рівнів, що дозволить 

відповідним підприємствам незалежно від форми власності задіяти необхідні 

потенціали активізації. 


