
1.

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування) 312

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

4 76531 

2025 рік
(прогноз)

2024 рік
(прогноз)

2023 рік 
(проект)

2022 рік
(затверджено)

2021 рік 
(звіт)

2

Одиниці 
виміру 

Найменування показника результату

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Реформування транспорту та інфраструктури 

 9,4Рівень реалізації проекту за рахунок кредитних коштів міжнародних
фінансових організацій

відс.

 100,0Рівень виконання проекту "Подовження третьої лінії метрополітену 
у м. Харкові"

відс.

 33,3Рівень готовності до експлуатації об'єктів будівництва станцій 
метрополітену

відс.

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024  і  2025 роки за бюджетними 
програмами (тис. грн.)

3 98765421 

2025 рік
(прогноз)

2024 рік
(прогноз)

2023 рік
(проект)

2022 рік
(затверд.)

2021 рік
(звіт)

КФКВВідповідальний
виконавець

НайменуванняКПКВК

10

Номера
стратегічних

цілей

0180Міністерство інфраструктури України
(загальнодержавні видатки та кредитування)

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Дніпропетровської області на закупівлю нових трамваїв для
мм. Дніпра та Кривого Рогу

3121120  1 200 000,0

0180Міністерство інфраструктури України
(загальнодержавні видатки та кредитування)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів 
соціально-культурної сфери

3121130  8 700 000,0

0180Міністерство інфраструктури України
(загальнодержавні видатки та кредитування)

Субвенція з державного бюджету бюджету Одеської 
міської територіальної громади на розвиток міської 
інфраструктури

3121140  200 000,0

0490Міністерство інфраструктури України
(загальнодержавні видатки та кредитування)

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові3121610

0180Міністерство інфраструктури України
(загальнодержавні видатки та кредитування)

Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської 
міської територіальної громади на подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові

3121640

0180Міністерство інфраструктури України
(загальнодержавні видатки та кредитування)

Субвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської 
міської територіальної громади на завершення будівництва 
метрополітену у м. Дніпрі

3121670

1



                                                                                                           1 200 000,0  8 900 000,0ВСЬОГО:

2

Перший заступник Міністра Василь ШКУРАКОВ
___________________________________ ____________________________________

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки та фінансів Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ
____________________________________ ____________________________________

(прізвище та ініціали)

 


