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.
3101330
0454
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Поповнення статутного капіталу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
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:
 200 000,0
 200 000,0
Указ Президента України від 10 грудня 2021 р. № 636/2021 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами"
Закон України від 08 жовтня 2021 р. №  1807-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1235 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.
6.
№ з/п
Ціль державної політики
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

2
 1
Реформування транспорту та інфраструктури
Мета бюджетної програми:
7.
Створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Здійснення заходів із забезпечення проектування та будівництва термінального комплексу по вул. Київський шлях, 2/1-а у м. Бориспіль, Київської області
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Поповнення статутного капіталу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
 1
 200 000,0
 200 000,0
 200 000,00
 200 000,00
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
затрат
1
 776 782,5
 1
Загальна кошторисна вартість проєкту "Термінальний комплекс по вул. Київський шлях, 2/1-а у м. Бориспіль"
тис.грн.
Управлінський облік
 776 782,5
 3 750,0
 2
Виконання вишукувальних робіт, обстеження, розроблення проектної документації (коригування) за об'єктом: "Термінальний комплекс по вул. Київський шлях, 2/1-а у м. Бориспіль"
тис.грн.
Управлінський облік
 3 750,0
 416,7
 3
Проведення експертизи проектної документації за об'єктом: "Термінальний комплекс по вул. Київський шлях, 2/1-а у м. Бориспіль"
тис.грн.
Управлінський облік
 416,7
 120 000,0
 4
Будівельні роботи, здійснення авторського та технічного нагляду за об'єктом: "Термінальний комплекс по вул. Київський шлях, 2/1-а у 
м. Бориспіль"
тис.грн.
Управлінський облік
 120 000,0
 75 833,3
 5
Інші витрати, що входять до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за об'єктом: "Термінальний комплекс по вул. Київський шлях, 2/1-а у м. Бориспіль"
тис.грн.
Управлінський облік
 75 833,3
продукту
2
 1,0
 1
Кількість відкоригованої проектно-кошторисної документації
од.
Управлінський облік
 1,0

3
 8 480,6
 2
Загальна площа будівлі терміналу, на якій проведено будівельні роботи
кв. м.
Управлінський облік
 8 480,6
 1,0
 3
Кількість експертних висновків до проектної документації за об'єктом: "Термінальний комплекс по вул. Київський шлях, 2/1-а у м. Бориспіль"
од.
Управлінський облік
 1,0
ефективності
3
 14,2
 1
Середня вартість будівельних робіт 1 м2 будівлі терміналу
тис.грн.
Управлінський облік
якості
4
 91,0
 1
Загальний рівень готовності  будівлі терміналу, побудованого за рахунок різних джерел, в тому числі за рахунок коштів державного бюджету
відс.
Управлінський облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра інфраструктури України
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище










ПОГОДЖЕНО: 
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