1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2021 рік
Міністерство інфраструктури України
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
(найменування головного розпорядника 
  
 коштів державного бюджету)
від
 №
310
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства інфраструктури України
3.
3101380
0454
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Формування статутного капіталу акціонерного товариства, що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника
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:
 500 000,0
 500 000,0
Закон України від 02 грудня 2021 року № 1931-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний Бюджет України на 2021 рік";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 534 "Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 - 2022 роки";
 (найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
6.
№ з/п
Ціль державної політики
 1
Реформування транспорту та інфраструктури
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2021 року № 1349 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу акціонерного товариства, що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника";
Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 року № 430.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Мета бюджетної програми:
7.
Забезпечення розвитку авіаційного транспорту та створення умов для сталого розвитку авіаційних перевезень
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Створення акціонерного товариства "Українські національні авіалінії", що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника, та формування його статутного капіталу
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Формування статутного капіталу акціонерного товариства "Українські національні авіалінії"
 1
 500 000,0
 500 000,0
 500 000,00
 500 000,00
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
продукту
1
 50 000 000,0
 1
Кількість акцій, що належить державі в статутному капіталі акціонерного товариства "Українські національні авіалінії"
од.
Управлінський облік
 50 000 000,0
ефективності
2
 500 000,0
 1
Сформовано статутний капітал акціонерного товариства "Українські національні авіалінії"
тис.грн.
Управлінський облік
якості
3
 100,0
 1
Державна частка у статутному капіталі акціонерного товариства "Українські національні авіалінії"
відс.
Управлінський облік

3
 100,0
 2
Фактичне формування статутного капіталу станом на 31.12.2021
відс.
Управлінський облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Юрій ВАСЬКОВ
Заступник Міністра інфраструктури України
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
ПОГОДЖЕНО: 
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата             №




