1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2015 рік
Міністерство інфраструктури України
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства інфраструктури України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"           "
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
310
(у редакції наказу Міністерства інфраструктури України і наказу  МФУ
"           "
р.  №
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства інфраструктури України
3.
3101010
0455
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 37 148,1
 37 148,1
Закон України від 28.12.2014 № 80-VІІІ "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 "Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1246-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству інфраструктури на 2015 рік".
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.
Мета бюджетної програми:
6.
Формування та реалізація  державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, формування та реалізація державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального 

2
користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).
7.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку; 

2. Забезпечення формування та реалізації державної політики  у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства;

3. Формування та реалізації державної політики  з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), розвитку транспортної інфраструктури, участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні забезпеченні реалізації державної тарифної політики.
Напрями використання бюджетних коштів:
8.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення виконання функцій і завдань, 
покладених на Міністерство інфраструктури України
 1
 33 397,0
 33 397,0
Підвищення кваліфікації працівників 
Міністерства інфраструктури України
 2
 25,0
 25,0
Сплата членського внеску до бюджету 
Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА
 3
 1 960,0
 1 960,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби 
станом на 01.01.2015 року
 4
 1 766,1
 1 766,1
 37 148,10
 0,00
 37 148,10
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
9.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
10.
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 262,0
 1
Кількість штатних одиниць
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85
 262,0
 320,0
 2
Кількість відряджень
од.
Внутрішній облік
 320,0

3
 4 818,0
 3
Орендована площа
кв. м.
Договір оренди
 4 818,0
 1,0
 4
Кількість міжнародних транспортних організацій, 
членами яких є Україна 
і до яких сплачуються членські внески
од.
Постанова КМУ від 16.01.2007 № 22
 1,0
 1,0
 5
Кількість службових 
легкових автомобілів
од.
Постанова КМУ від 26.12. 2011 № 1399
 1,0
продукту
2
 89,0
 1
Кількість розроблених
проектів нормативно-правових актів
од.
Внутрішній облік
 89,0
 110 000,0
 2
Кількість опрацьованих 
доручень і листів
од.
Внутрішній облік
 110 000,0
 3 425,0
 3
Кількість розглянутих звернень, 
заяв, скарг громадян України
од.
Внутрішній облік
 3 425,0
 30,0
 4
Кількість працівників, 
які здійснюють 
підвищення кваліфікації
осіб
План-графік МІУ
 30,0
ефективності
3
 833,3
 1
Середні витрати 
на підвищення кваліфікації
1 працівника
грн.
Розрахунково
 420,0
 2
Кількість опрацьованих доручень 
і листів 
на 1 працівника
од.
Внутрішній облік
 13,0
 3
Кількість розглянутих звернень, 
заяв, скарг громадян України
на 1 працівника
од.
Внутрішній облік
якості
4
 100,0
 1
Частка прийнятих 
законодавчих актів 
у загальній кількості підготовлених
відс.
Внутрішній облік
 100,0
 2
Частка вчасно 
виконаних доручень 
у їх загальній кількості
відс.
Внутрішній облік
 100,0
 3
Частка працівників, 
які підвищать кваліфікацію, 
у загальній кількості працівників, 
які мають підвищити кваліфікацію 
у поточному році
відс.
План-графік МІУ
 100,0
 4
Рівень виконання 
фінансових зобов'язань України 
перед міжнародною транспортною 
організацією зі сплати членських внесків
відс.
Внутрішній облік
 100,0
 5
Рівень погашення 
кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої в органах 
Державної казначейської служби
станом на 01.01.2015 року
відс.
Форма 7
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11.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Салівон О.М.
Заступник Міністра / керівник фінансової служби

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра/ Директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)



