1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 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  і  Міністерства фінансів України
"   20       "
р.  №
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3109000
Державна служба України з безпеки на транспорті
3.
3109010
0451
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті
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:
 71 383,6
 71 383,6
Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР;
Закон України від 10.11.1994 № 232/94 «Про транспорт»;
Закон України  від 05.04.2001 № 2344-ІІІ "Про автомобільний транспорт";
Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 "Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.
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6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Реалізація державної політики у сфері безпеки на транспорті.
Мета бюджетної програми:
7.
Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
1. Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті.
2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті.
3. Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного, морського та річкового транспорту.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті
 1
 68 319,6
 68 319,6
Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій
 2
 1 073,6
 1 073,6
Видатки для проведення заходів з реорганізації Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті
 3
 1 364,9
 1 364,9
Видатки для проведення заходів з реорганізації Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті
 4
 554,3
 554,3
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, 
станом на 01.01.2016 року
(за винятком тимчасово окупованих територій)
 5
 48,4
 48,4
Сплата судового збору
 6
 22,8
 22,8
 71 383,60
 71 383,60
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1

3
 839,0
 1
Кількість 
штатних 
одиниць
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85,
внутрішній облік
 839,0
 7 795,0
 2
Орендована площа
кв. м.
Договір оренди
 7 795,0
 1,0
 3
Кількість міжнародних морських організацій,
членами яких є Україна 
і до яких сплачуються членські внески
од.
Міжнародні договори,
звітність
 1,0
 38,0
 4
Кількість службових легкових автомобілів
од.
Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, 
внутрішній облік
 38,0
продукту
2
 13 500,0
 1
Кількість опрацьованих доручень і листів
од.
Внутрішній облік
 13 500,0
 2 000,0
 2
Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України
од.
Внутрішній облік
 2 000,0
 4 000,0
 3
Кількість реєстрацій у Судновій книзі України
од.
Внутрішній облік
 4 000,0
 200,0
 4
Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України,
з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство
од.
Внутрішній облік
 200,0
 394,0
 5
Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій
од.
Внутрішній облік
 394,0
 650 000,0
 6
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів
од.
Внутрішній облік
 650 000,0
 500,0
 7
Кількість проведених 
наглядових заходів 
щодо додержання вимог
по запобіганню забрудненню 
навколишнього середовища
од.
Внутрішній облік
 500,0
 280,0
 8
Кількість розслідувань 
дорожньо-транспортних пригод, 
аварій, подій на транспорті
од.
Внутрішній облік
 280,0
 25 000,0
 9
Кількість прийнятих рішень 
про видачу ліцензій 
на здійснення перевезень 
автомобільним транспортом
од.
Внутрішній облік
 25 000,0
 1 000,0
 10
Кількість судових позовів
од.
Внутрішній облік
 1 000,0
 2 000,0
 11
Кількість заходів 
державного нагляду (контролю) 
за безпекою на морському 
та річковому транспорті
од.
Внутрішній облік
 2 000,0
ефективності
3
 16,0
 1
Кількість опрацьованих 
доручень і листів 
на 1 працівника (839 чол.)
од.
Внутрішній облік
 400,0
 2
Кількість реєстрацій у 
Державному судновому реєстрі України 
на 1 працівника (5 чол.)
од.
Внутрішній облік
 160,0
 3
Кількість реєстрацій 
у Судновій книзі України 
на 1 працівника (25 чол.)
од.
Внутрішній облік

4
 100,0
 4
Кількість виданих дозволів 
суднам на захід до річкових портів України,
з якими не укладені міжнародні договори 
про судноплавство на 1 працівника (2 чол.)
од.
Внутрішній облік
 131,0
 5
Кількість виданих свідоцтв 
про атестацію автостанцій 
на1 працівника (3 чол.)
од.
Внутрішній облік
 14 130,0
 6
Кількість виданих дозволів 
на міжнародні перевезення пасажирів
та вантажів на 1 працівника (46 чол.)
од.
Внутрішній облік
 10,0
 7
Кількість наглядових заходів 
щодо додержання вимог 
по запобіганню забрудненню
навколишнього середовища 
на 1 працівника (50 чол.)
од.
Внутрішній облік
 7,0
 8
Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, 
аварій, подій на транспорті на 1 працівника (40 чол.)
од.
Внутрішній облік
 5 000,0
 9
Кількість прийнятих рішень
про видачу ліцензій 
на здійснення перевезень 
автомобільним транспортом (5 чол.)
од.
Внутрішній облік
 37,0
 10
Кількість судових позовів на 1 працівника (27 чол.)
од.
Внутрішній облік
 20,0
 11
Кількість заходів державного нагляду (контролю) 
за безпекою на морському та річковому транспорті 
на 1 працівника (100 чол.)
од.
Внутрішній облік
якості
4
 100,0
 1
Рівень виконання 
фінансових зобов’язань України 
перед міжнародними морськими організаціями
за сплату членських внесків
відс.
Фінансова звітність
 100,0
 2
Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішній облік
 100,0
 3
Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості
відс.
Внутрішній облік
 100,0
 4
Частка виданих ліцензій на транспортні засоби в загальній кількості 
звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішній облік
 100,0
 5
Частка судових справ 
за якими прийнято рішення
на користь установи
відс.
Внутрішній облік
 100,0
 6
Рівень забезпечення розрахунків із працівниками Укртрансінспекції та Укрморрічінспекції
відс.
Фінансова звітність
 100,0
 7
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2016 року
(за винятком тимчасово окупованих територій)
відс.
Фінансова звітність
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12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Cадловська І.П.
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)



