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01ЗАГАЛЬНІ  
    ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці методичні рекомендації розроблені з 
метою роз’яснення  процедури проведення 

моніторингу стану розроблення та реалізації 
інвестиційних проєктів у сферах транспорту, дорожнього 
господарства та надання послуг поштового зв’язку (далі 
– інвестиційні проєкти), які було відібрано Комісію з 
оцінки, відбору та моніторингу реалізації інвестиційних 
проєктів у сферах транспорту, дорожнього господарства 
та надання послуг поштового зв’язку  (далі – Комісія), та 
включено до переліку інвестиційних проєктів у порядку 
пріоритетності їх розроблення (реалізації).

1.2. Моніторинг стану реалізації державних 
інвестиційних проєктів транспортної 

галузі здійснюється відповідно до вимог наказу 
Мінекономрозвитку від 25 жовтня 2016 року № 1785 «Про 
затвердження Порядку моніторингу стану розроблення 
(реалізації) державних інвестиційних проєктів», 
зареєстрованого у Мін’юсті 01 листопада 2016 за № 
1508/29638. 

1.3. Моніторинг стану реалізації інвестиційних 
проєктів, що підтримуються міжнародними 

фінансовими організаціями, здійснюється відповідно 
до вимог  Порядку підготовки, реалізації, проведення 
моніторингу та завершення реалізації проєктів 
економічного і соціального розвитку України, 
що підтримується міжнародними фінансовими 
організаціями, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70.  

1.4. Моніторинг стану розроблення (реалізації) відібраних інвестиційних 
проєктів проводиться Директоратом стратегічного планування та 

європейської інтеграції разом з профільними директоратами та структурними 
підрозділами Мінінфраструктури за результатами здійснених моніторингових місій 
до об’єктів інвестиційної діяльності, проведення аудиту, а також на основі звітів, 
отриманих від суб’єктів інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційний проєкт. 

1.5. Профільні Директорати та структурні підрозділи Мінінфраструктури 
забезпечують своєчасний розгляд поданих суб’єктами інвестиційної 

діяльності звітів та інформують Директорат стратегічного планування та європейської 
інтеграції щодо складання рекомендованих висновків про моніторинг стану реалізації 
інвестиційних проєктів.

1.6. Результати моніторингу та пропозиції щодо усунення проблемних питань 
(у разі наявності таких) розглядаються та затверджуються на засіданні 

Комісії та розміщуються на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

1.7. У разі потреби Комісія може рекомендувати розроблення та затвердження 
графіку здійснення моніторингових місій до об’єктів інвестиційної 

діяльності, а також проведення аудиту.

1.8. Звітування щодо проведення моніторингу починається після включення 
інвестиційного проєкту до переліку інвестиційних проєктів, які було 

відібрано Комісією, у порядку пріоритетності їх розроблення (реалізації).
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Моніторинг інвестиційних проєктів, які було включено до переліку 
інвестиційних проєктів у порядку пріоритетності їх розроблення 
(реалізації) на інвестиційному етапі, здійснюється Мінінфраструктури 
щоквартально.

Моніторинг інвестиційних проєктів на експлуатаційному етапі, 
здійснюється Мінінфраструктури щорічно протягом трьох років після 
початку експлуатаційного етапу. 

Постоцінювання (ex-post evaluation) інвестиційних проєктів 
здійснюється після третього року експлуатації об’єкта. 

Терміни проведення моніторингу можуть бути змінено за рішенням 
Комісії, якщо інше не передбачено законодавством. 

У цих Методичних рекомендаціях терміни використовуються у таких 
значеннях:

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
моніторинг стану розроблення та реалізації інвестиційного 
проєкту (далі - моніторинг) - комплекс заходів щодо постійного 
і безперервного аналізу інформації про стан реалізації 
інвестиційного проєкту для здійснення контролю відповідності 
запланованих витрат, результатів, плану реалізації проєкту 
фактичним даним з метою вчасного виявлення відхилень 
від плану та ефективного управління впровадженням 
інвестиційного проєкту.

внутрішній моніторинг - моніторинг, який проводиться 
суб’єктом інвестиційної діяльності / балансоутримувачем 
інвестиційного проєкту шляхом збору, систематизації та аналізу 
фактичних даних щодо стану реалізації інвестиційного проєкту 
з метою вжиття заходів для своєчасної та якісної реалізації 
інвестиційного проєкту, досягнення визначених показників 
ефективності, а також у разі необхідності усунення причин 
зволікання та розв’язання проблем у ході його реалізації;

Внутрішній та зовнішній моніторинг інвестиційних проєктів, які 
було відібрано Комісією, та включено до переліку інвестиційних 
проєктів у сферах транспорту, дорожнього господарства та 
надання послуг поштового зв’язку, проводиться протягом 
інвестиційного етапу, експлуатаційного етапу інвестиційного 
проєкту та постоцінювання. 

Внутрішній моніторинг повинен забезпечувати повноту 
даних, необхідних для подання Мінінфраструктури інформації 
відповідно до цих Методичних рекомендацій.

Зовнішній моніторинг проводиться Мінінфраструктури шляхом:

здійснення аналізу інформації, поданої до 
Мінінфраструктури суб’єктами інвестиційної діяльності у 
строки відповідно до цих Методичних рекомендацій;

порівняння даних інвестиційного проєкту з даними, 
наведеними в інвестиційній пропозиції;

здійснення моніторингових місій ( у разі потреби);

проведення аудиту (у разі потреби). 

У випадку відхилення планових показників від зазначених у 
інвестиційній пропозиції на інвестиційному та експлуатаційному 
етапах, Комісія може запросити інформацію щодо причин такої 
ситуації та пропозиції щодо можливості досягнення планових 
показників. 

Після аналізу отриманої інформації Комісією надаються 
рекомендації щодо корегування планових показників або 
приймається рішення щодо прийнятності відхилень.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
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ПОРЯДОК, ФОРМИ ТА 
СТРОКИ НАДАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ НА 
ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ЕТАПІ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

2.4. За кожним інвестиційним проєктом, який включено до переліку 
інвестиційних проєктів у порядку пріоритетності їх розроблення (реалізації):

суб’єкт інвестиційної діяльності надає Мінінфраструктури щопівроку 
у термін не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним 
періодом, та за рік - до 01 березня року, наступного за звітним, звіт 
про стан реалізації інвестиційного проєкту на інвестиційному етапі за 
формою згідно з додатком 1 до цих Методичних рекомендацій разом 
з інформацією про проблемні питання (у разі їх наявності), заходи, 
які було вжито для їх усунення, а також аналізом оцінених ризиків 
реалізації  інвестиційного проєкту.

Мінінфраструктури може звертатися до суб’єктів інвестиційної 
діяльності стосовно надання поточної або додаткової інформації 
про стан реалізації інвестиційного проєкту, а також здійснювати 
моніторингові місії до об’єктів інвестиційної діяльності та проводити  
аудит.

2.5. Суб’єкт інвестиційної діяльності надсилає до Мінінфраструктури 
інформацію в паперовому та електронному вигляді.

Інформація, подана у паперовому вигляді,  підписується уповноваженою  
особою суб’єкта інвестиційної діяльності.

2.1. Суб’єкт інвестиційної діяльності проводить 
внутрішній моніторинг з метою контролю 

за виконанням робіт та заходів підрядними 
організаціями та іншими юридичними і фізичними 
особами, залученими до виконання інвестиційного 
проєкту.

2.2. У разі виявлення відхилень від зазначених у 
інвестиційній пропозиції показників суб’єкт 

інвестиційної діяльності повинен забезпечити вжиття 
заходів щодо забезпечення належної відповідності 
запланованим показникам інвестиційного проєкту. 

2.3. У разі неможливості вжиття заходів щодо 
забезпечення належної відповідності 

запланованим показникам інвестиційного проєкту, 
суб’єкт інвестиційної діяльності інформує про це 
Мінінфраструктури. 

02
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03
ПОРЯДОК, ФОРМИ ТА 

СТРОКИ НАДАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ НА 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ЕТАПІ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

Після завершення інвестиційного етапу 
реалізації інвестиційного проєкту та введення в 
експлуатацію передбачених ним об’єктів, суб’єкт 
інвестиційної діяльності надає Мінінфраструктури 
щороку до 01 березня року, наступного за звітним, 
звіт про стан реалізації інвестиційного проєкту 
на експлуатаційному етапі за формою згідно з 
додатком 2 до цих Методичних рекомендацій з 
метою оцінки досягнутих показників ефективності 
та результативності інвестиційного проєкту та 
обґрунтованості припущень на основі порівняння 
планових показників з фактичними. 

Зазначена у пункті  3.1. цього розділу інформація 
подається суб’єктом інвестиційної діяльності 
щороку протягом перших трьох років експлуатації 
об’єкта.

Після третього року експлуатації об’єкта у термін 
до 01 березня  року наступного за звітним, 
суб’єктом інвестиційної діяльності подається  до 
Мінінфраструктури звіт про постоцінювання, який 
включає кількісне визначення та аналіз досягнутих 
остаточних результатів інвестиційного проєкту, у 
тому числі показників ефективності та стійкості 
проєкту, та порівняння їх із запланованими згідно 
з додатком 3, а також, у разі потреби, пропозиції 
щодо впровадження більш ефективних рішень 
щодо реалізації аналогічних проєктів. 

Суб’єкт інвестиційної діяльності надає таку 
інформацію до Мінінфраструктури в паперовому 
та електронному вигляді.

Інформація, подана у паперовому вигляді,  
підписується уповноваженою  особою суб’єкта 
інвестиційної діяльності.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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ДОДАТОК 1

до Методичних рекомендацій  проведення 
моніторингу стану розроблення та реалізації 
інвестиційних проєктів 

Звіт 
щодо реалізації інвестиційного проєкту

на інвестиційному етапі
за 20__  - 20___роки

Назва проєкту ___________________________________________________________

Загальна вартість проєкту _________________(тис. грн.)________________________

Джерела фінансування: ___________________(тис. грн.)________________________

Найменування суб’єкта інвестиційної діяльності (балансоутримувача)_____________

Найменування майбутнього балансоутримувача (у разі зміни) ___________________

Інформація щодо проєктної організації ______________________________________

Інформація щодо підрядної  організації ______________________________________

План заходів1
Графік реалізації проєкту (поквартально)2

Рік 1 Рік 2 Рік 3 Рік 4 …рік n
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Відведення земельної 
ділянки/ придбання земельної 
ділянки, землевпорядні роботи
Плановий показник
Фактичний показник
2. Проведення процедури 
закупівлі щодо проєктних робіт
Плановий показник
Фактичний показник
2.1. виконання проєктних робіт
Плановий показник
Фактичний показник
2.2. корегування
Плановий показник
Фактичний показник
2.3. експертиза
Плановий показник

1Надається інформація щодо виконання тих заходів, які були заплановані або фактично 
здійснені. 
2Період, у якому запланована реалізація заходу або фактично було здійснено реалізацію 
такого заходу, відмічається у відповідній клітинці будь-якою позначкою починаючи з початку 
реалізації заходу та до кінця його реалізації.

Фактичний показник
2.4. затвердження проєкту
Плановий показник
Фактичний показник

2.5. інше (вказати)
Плановий показник
Фактичний показник
3. Виконання проєктних робіт, у 
тому числі:
Плановий показник
Фактичний показник
3.1. виконання проєктних робіт
Плановий показник
Фактичний показник
3.2. корегування
Плановий показник
Фактичний показник
3.3. експертиза
Плановий показник
Фактичний показник
3.4. затвердження проєкту
Плановий показник
Фактичний показник
3.5. інше (вказати)
Плановий показник
Фактичний показник
4. Проведення
процедуризакупівлі щодо:  
Плановий показник
Фактичний показник
4.1 Будівельних робіт
Плановий показник
Фактичний показник
4.2. рухомого складу, устатку-
вання, обладнання, інвентарю, 
інших основних засобів (вказати)
Плановий показник
Фактичний показник
5. Виконання, у тому числі
Плановий показник
Фактичний показник
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5.1. будівельних робіт
Плановий показник
Фактичний показник
5.2. придбання рухомого складу, 
устаткування, обладнання, ін-
вентарю, інших основних засобів 
(вказати)
Плановий показник
Фактичний показник
5.3. інше (авторський нагляд, 
технічний нагляд) (конкретизу-
вати)
Плановий показник
Фактичний показник
 6. Введення об’єкта в 
експлуатацію
Плановий показник
Фактичний показник

Планові показники 
Разом:

Фактичні показники
Разом:

Основні технічні характеристики об’єкта3

№ Одиниця 
виміру

Планові технічні 
характеристики об’єкта

Фактичні технічні 
характеристики об’єкта

Фінансування інвестиційного проєкту на 
інвестиційному етапі

Найменування заходу

Рік 1 Рік 2 Рік 3 Рік 4 ... Рік n Всього

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

1. Відведення земельної 
ділянки/ придбання 
земельної ділянки, 
землевпорядні роботи

2. Виконання проектних 
робіт4

3. Виконання 
будівельних робіт

4. Придбання рухомого 
складу, устаткування, 
обладнання, інвентарю, 
інших основних засобів 
(конкретизувати)

5. Введення об’єкта в 
експлуатацію

Всього:

3 Інформація щодо фактичних технічних характеристик об’єкта надається після 
введення об’єкта в експлуатацію.

(тис. грн.)

4 Якщо є можливість конкретизувати.
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Джерела фінансування інвестиційного проєкту на 
інвестиційному етапі

План фінансування за 
джерелами

У тому числі по роках

Рік 1 Рік 2 Рік 3 Рік 4 ... Рік n Всього
пл

ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

1. Власні кошти

2. Кредитні кошти МФО

3. Кошти технічної допомоги

4. Кредитні кошти не 
МФО (вказати окремими 
рядками)

5. Кошти державного 
бюджету, державна 
допомога (вказати)

6. Кошти приватних 
інвесторів

7. Інше (вказати)

Всього:

ДОДАТОК 2

до Методичних рекомендацій  проведення 
моніторингу стану розроблення та реалізації 
інвестиційних проєктів 

Звіт 
інвестиційного проєкту 

на експлуатаційному етапі
за 20__  - 20___ роки

(тис. грн.)

Назва проєкту ___________________________________________________________________,
Загальна вартість проєкту _____________________(тис. грн.)____________________________
Найменування суб’єкта інвестиційної діяльності (балансоутримувача) _____________________
Мета проєкту:
(планові показники) _______________________________________________________________
(фактичні показники)______________________________________________________________

Індикатор5

О
ди

ни
ця

 в
им

ір
у

Ку
м

ул
ят

ив
ни

й 
пл

ан
ов

ий
 

по
ка

зн
ик

 (з
а 

пе
рі

од
 _

__
__

)

Ку
м

ул
ят

ив
ни

й 
ф

ак
ти

чн
ий

 
по

ка
зн

ик
 (з

а 
пе

рі
од

 _
__

_)

В
ід

хи
ле

нн
я,

 %

1 рік 2 рік 2 рік

П
ла

н

Ф
ак

т

В
ід

хи
ле

нн
я,

 %

П
ла

н

Ф
ак

т

В
ід

хи
ле

нн
я,

 %

П
ла

н

Ф
ак

т

В
ід

хи
ле

нн
я,

 %

1. Показники 
результативності 
проєкту

1.1. кількість 
користувачів 
транспортних послуг

1.3. інше (вказати, 
наприклад, економія 
часу)

3. Створення нових 
робочих місць

5 Інформація щодо індикаторів надається у кількісних показниках.  У разі неможливості 
надати кількісні показники, інформація надається у якісних значеннях з відповідним 
обґрунтуванням. ____________ 20__ р.

Посада/ суб’єкт інвестиційної 
діяльності

(підпис) (ініціали та 
прізвище)
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4. Інноваційний 
розвиток:
експлуатаційні 
витрати (збільшення/
зменшення)

5.Енергоефективність:
енерговитрати 
(збільшення/
зменшення)

6. Покращення 
регіональної інтеграції 
або міської мобільності

7. Екологічний вплив
(збільшення/
зменшення викидів, 
забруднення тощо)

8. Покращення рівня 
безпеки

9. Покращення 
транспортної 
доступності

ДОДАТОК 3

до Методичних рекомендацій  проведення 
моніторингу стану розроблення та реалізації 
інвестиційних проєктів 

Звіт 
з постоцінювання 

за 20__  - 20___ роки

Назва проєкту ___________________________________________________________________,
Загальна вартість проєкту _____________________(тис. грн.)____________________________
Найменування суб’єкта інвестиційної діяльності (балансоутримувача) _____________________
Мета проєкту:
(планові показники) _______________________________________________________________
(фактичні показники)______________________________________________________________

Індикатор6 Од. 
вим.

Кумулятивний 
плановий 

показник (за 
період _____)

Кумулятивний 
фактичний 

показник (за 
період ____)

Відхилення, 
%

1. Показники результативності 
проєкту

1.1. кількість користувачів 
транспортних послуг

1.3. інше (вказати, наприклад, 
економія часу)

2. Показники економічної 
ефективності7:

ENPV

B/C

ERR

____________ 20__ р.

Посада/ суб’єкт інвестиційної 
діяльності

(підпис) (ініціали та 
прізвище)

6 Інформація щодо індикаторів надається у кількісних показниках.  У разі неможливості надати 
кількісні показники, інформація надається у якісних значеннях з відповідним обґрунтуванням. 

7 Розрахунок показників економічної ефективності здійснюється на 5-тий рік експлуатації об’єкта.
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3. Інформація щодо усунення 
«вузьких місць»

4. Соціальна ефективність: 
створення нових робочих місць

5. Інноваційний розвиток:
експлуатаційні витрати 
(збільшення/зменшення)

6.Енергоефективність:
енерговитрати (збільшення/
зменшення)

7. Покращення регіональної 
інтеграції або міської мобільності

8. Екологічний вплив
(збільшення/зменшення викидів, 
забруднення тощо)

9. Покращення рівня безпеки

10. Покращення транспортної 
доступності

____________ 20__ р.

Посада/ суб’єкт інвестиційної 
діяльності

(підпис) (ініціали та 
прізвище)
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