
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 
_______________________________________
             (найменування головного розпорядника
_______________________________________
                    коштів державного бюджету)
від ____________________ № _____________

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2022 рік

 

1. 310
(КПКВК ДБ)

Міністерство інфраструктури України 
(найменування головного розпорядника)

2. 3101000
(КПКВК ДБ)

Апарат Міністерства інфраструктури України
(найменування відповідального виконавця)

3. 3101270
(КПКВК ДБ)

0453
(КФКВК)

Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури 
для розвитку пасажирських перевезень

(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 897 325,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду _________ тис. гривень та 
спеціального фонду 897 325,7 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР "Про залізничний транспорт".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №447 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті України для оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізації залізничної інфраструктури для 
розвитку пасажирських перевезень» (зі змінами).
3. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, що затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 30.05.2018 р. № 430-р.
4. Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №193 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету».
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6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 
з/п

Ціль державної політики

 1. Реформування транспорту та інфраструктури

7. Мета бюджетної програми 

Покращення якості та доступності послуг перевезень пасажирів залізничним транспортом.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів 

9. Напрями використання бюджетних коштів
тис. гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1. Придбання рухомого складу для перевезення пасажирів  897 325,7 897 325,7

Усього  897 325,7 897 325,7

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми
тис. гривень

Код державної цільової програми Назва державної 
цільової програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

     
     

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 
з/п

Показники Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 Затрат      

Загальна вартість придбаних пасажирських вагонів тис. грн. Договір 3 042 041,7 3 042 041,7
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відповідно до договору поставки поставки
Загальна кількість придбаних за договором 
поставки пасажирських вагонів од. Договір 

поставки 100 100

2 Продукту

Кількість придбаних пасажирських вагонів, за які 
проведено остаточний розрахунок од.

Акт 
приймання-

передачі
42 42

3 Ефективності

Середня вартість 1 пасажирського вагону тис. грн. Договір 
поставки 30 420,4 30 420,4

4 Якості

Рівень виконання зобов’язань за договором 
поставки щодо придбання пасажирських вагонів відс. Управлінський 

облік 62 62

Міністр інфраструктури України                                             _________________                                           Олександр КУБРАКОВ
                                                                                                                         (підпис)                                                              (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата від 09.09.2022 № 06040-05-5/20315


