1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Міністерство інфраструктури України
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ  Міністерства  інфраструктури  України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
19           "
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
310
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства інфраструктури України
3.
3101210
0452
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт
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:
 39 039,7
 39 039,7
Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.1996 № 640 "Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних".

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 №1137 "Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства".

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 188 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів".

(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Закон України від 25.12.2015 №928-VІІІ "Про Державний бюджет України на 2016 рік".
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення безаварійного руху 
водних транспортних засобів 
упродовж навігації
 2
Забезпечення безперебійного пропуску 
суден через судноплавні шлюзи 
упродовж навігації
Мета бюджетної програми:
7.
Забезпечення утримання 
в належному стані внутрішніх водних шляхів
загального користування та судноплавних шлюзів 
Дніпровського каскаду, 
створення безаварійних умов для плаваючих засобів
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення безаварійного руху водних транспортних засобів упродовж навігації на водних шляхах;

2. Забезпечення належного технічного стану і техногенно-екологічної безпечності судноплавних шлюзів.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення судноплавного стану 
внутрішніх водних шляхів 
загального користування
 1
 26 039,7
 26 039,7
Забезпечення безпечної експлуатації
та безперебійного пропуску суден 
через судноплавні шлюзи
 2
 13 000,0
 13 000,0
 39 039,70
 0,00
 39 039,70
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:

3
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 1 378,0
 1
Довжина  
водних шляхів, 
що обслуговуються
км.
Внутрішня звітність
 1 378,0
 6,0
 2
Кількість 
діючих судноплавних 
шлюзів
од.
Внутрішня звітність
 6,0
продукту
2
 322,9
 1
Функціонування 
навігаційного обладнання
тис.км.-днів
Внутрішня звітність
 322,9
 934,0
 2
Довжина 
водних шляхів, 
що забезпечені 
гарантованими 
габаритами суднового ходу
км.
Внутрішня звітність
 934,0
 10 000,0
 3
Кількість
прошлюзованих суден
од.
Внутрішня звітність
 10 000,0
ефективності
3
 80,7
 1
Середні витрати
на 1 км-день 
функціонування 
навігаційного 
обладнання
грн.
Внутрішня звітність
 1 300,0
 2
Середні витрати 
на шлюзування 
1 судна
грн.
Внутрішня звітність
якості
4
 64,2
 1
Рівень 
доступності
водних шляхів 
для судноплавства 
протягом року
відс.
Внутрішня звітність
 67,8
 2
Рівень 
забезпеченості 
водних шляхів 
гарантованими габаритами 
суднового ходу
відс.
Внутрішня звітність
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12.
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)
Міськів Ю.В.
Погоджено: 
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)



