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.
3101370
0454
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Відшкодування витрат українських авіаперевізників в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
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:
 104 000,0
 104 000,0
Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 року № 3393-VI
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI
Закон України від 08 жовтня 2021 року № 1807-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1219 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат українських авіаперевізників в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
6.
№ з/п
Ціль державної політики
 1
Реформування транспорту та інфраструктури
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Мета бюджетної програми:
7.
Вжиття заходів до підтримки суб'єктів авіаційної діяльності з метою мінімізації негативних наслідків, яких зазнала цивільна авіація через спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення відшкодування витрат українських авіаперевізників при здійсненні порожніх міжнародних рейсів з України в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та перевезення громадян, що перебували за кордоном, до України
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Відшкодування витрат українських авіаперевізників під час здійснення порожніх міжнародних рейсів з України в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України  CОVID - 19 та перевезення громадян, що перебували за кордоном, до України
 1
 104 000,0
 104 000,0
 104 000,00
 104 000,00
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
 170,0
 1
Кількість здійснених порожніх міжнародних рейсів з України в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, за які здійснено відшкодування витрат українським авіаперевізникам
од.
Управлінський облік
 170,0
ефективності
2

3
 611,8
 1
Середні витрати на відшкодування одного порожнього міжнародного рейсу з України
тис.грн.
Управлінський облік
якості
3
 100,0
 1
Рівень відшкодування витрат українським авіаперевізникам в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до поданих заявок
відс.
Управлінський облік




12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:











Погоджено: 
Міністерство фінансів України





 АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
 Дата              №


(підпис)
                       



   
 
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра інфраструктури України

(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище


