
Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)1. Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)1.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

312

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. 3121610Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

(найменування бюджетної програми) КПКВК

3.      Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення міста Харкова.
Cтрок реалізації програми - 2023 рік.

3.2. Завдання бюджетної програми
Реалізація інвестиційного проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 05.12.2019 № 346-IX "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Розширення харківського метрополітену" (Проект "Подовження третьої лінії 
метрополітену у місті Харків")";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 №842 «Деякі питання використання коштів в рамках реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та 
розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №874-р "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Розширення 
системи харківського метрополітену";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №875-р "Про залучення позики від Європейського банку будівництва та реконструкції для реалізації проекту 
"Розширення метрополітену у м. Харкові".



4.      Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код Найменування 2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(3+4)

2022    рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд загальний фондспеціальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(6+7)

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету Х ХХ

401201 Х  0,0  1 517 287,0 1 517 287,0ХХДовгострокові зобов'язання

ВСЬОГО  1 517 287,0  1 517 287,0

Разом надходжень  1 517 287,0  1 517 287,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код Найменування 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(3+4)

2025    рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

      8

Надходження із загального фонду бюджету Х Х

ВСЬОГО

Разом надходжень

КЕКВ Найменування 2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(6+7)

разом 
(9+10)

спеціальний фондзагальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

ВСЬОГО



2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(6+7)

разом 
(9+10)

спеціальний фондзагальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

Найменування

4110 Надання внутрішніх кредитів  1 517 287,0  1 517 287,0

ВСЬОГО  1517287,0 1517287,0

2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2025 рік (прогноз)

загальний
 фонд

спеціальний фонд разом 
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у    2024 і 2025 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

2023 рік (проект)

загальний 
фонд

9 10

спеціальний 
фонд

разом
(3+4)

11

2022 рік (затверджено)

загальний
 фонд

6 7

спеціальний фонд разом
(3+4)

8

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

54321

разом
(3+4)

спеціальний фондзагальний 
фонд

2021 рік (звіт)Напрями використання бюджетних коштів№ 
з/п

 1  Реалізація інвестиційного проекту 
"Продовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові

 1 517 287,0  1 517 287,0

 2 

ВСЬОГО  1 517 287,0  1 517 287,0
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6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

2025 рік (прогноз)

загальний
 фонд

6 7

спеціальний фонд разом
(3+4)

8

(тис. грн.)

54321

разом
(3+4)

спеціальний фондзагальний фонд

2024 рік (прогноз)Напрями використання бюджетних коштів№ 
з/п

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

Джерело інформації

    спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фондзагальний фонд

2023 рік (проект)2022 рік (затверджено)2021 рік (звіт)Одиниця виміруПоказники№ 
з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат

тис.грн. Фінансова угода між 
Україною та ЄІБ від 
11.12.2011 №FI 85.847 
Serapis 2013 0199 
ратифікована Законом 
України №346-IX від 
05.12.2019

Загальна вартість проекту "Подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові" за рахунок залучених кредитних 
коштів від міжнародних фінансових організацій (ЄБРР та ЄІБ)
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 16 128 000,0 1 

тис.грн. Кредитна угода між ЄБРР 
та Україною від 11.12.2017 
(Номер операції 46411);
Фінансова угода між 
Україною та ЄІБ від 
11.12.2011 №FI 85.847 
Serapis 2013 0199

Кошторисна вартість проекту "Подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові" за рахунок коштів кредиту 
міжнародних фінансових організацій (ЄБРР та ЄІБ)
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 1 517 287,0 2 

продукту

од. внутрішньо-
господарський облік

Кількість укладених контрактів на розширення метрополітену 
(подовження існуючої 3-ї лінії («Олексіївська»), що складається з 8
станцій, на 3,47 км і будівництво двох нових станцій – 
«Державинська» та «Одеська»)
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 1,0 1 

од. внутрішньо-
господарський облік

Кількість укладених контрактів на будівництво депо (будівництво 
нового вагонного депо «Олексіївське» та колій, які з’єднають його 
з 3-ою лінією метрополітену)
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 1,0 2 

од. внутрішньо-
господарський облік

Кількість укладених контрактів на придбання нового рухомого складу
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 1,0 3 

од. внутрішньо-
господарський облік

Кількість послуг консультанта з нагляду за виконанням робіт 
(Інженер FIDIC) та підтримки Групи реалізації проекту
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 1,0 4 

ефективності

тис.грн. внутрішньо-
господарський облік

Середня сума витрат на реалізацію проекту
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 379 321,7 1 

якості

відс. управлінський облікРівень реалізації проекту за рахунок кредитних коштів 
міжнародних фінансових організацій
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 9,4 1 

відс. управлінський облікРівень виконання проекту "Подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові"
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 100,0 2 

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру 2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз)

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд     спеціальний фонд

Джерело інформації

7.2.    Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

87654321

(тис. грн.)

8.    Cтруктура видатків на оплату праці

2021 рік (звіт)Найменування

загальний 
фонд

спеціальний
фонд

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний 
фонд

спеціальний
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз)

спеціальний
фонд

спеціальний фондзагальний 
фонд

загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

ВСЬОГО

X X X X Xв тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді

№
з/п

Категорії працівників

1 2

2024 рік 

13 14

2025 рік 

15 16

2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд

3 5

затверд-
жено

фактично
зайняті

затверд-
жено

фактично
зайняті

2022 рік (план)

загальний фонд спеціальний фонд

затверд-
жено

фактично
зайняті

затверд-
жено

фактично
зайняті

4 6 7 8 9 10

2023 рік

11 12

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1110

спеціальний фонд    загальний фонд

2023 рік (проект)

98

спеціальний
фонд

    загальний фонд

2022 рік (затверджено)

76

спеціальний фонд    загальний фонд

2021 рік (звіт)

54321

Короткий зміст заходів за програмоюКоли та яким документом затвердженаНазва    Код програми№
з/п

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№
з/п

    Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою

1 2 3 4 5

2024 рік (прогноз)

    загальний фондспеціальний фонд

6 7

2025 рік (прогноз)

    загальний 
фонд

спеціальний
фонд

8 9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з урахуванням
змін

Касові видатки/
надання кредитів

Кредиторська
заборгованість на

01.01.2021

Кредиторська
заборгованість на

01.01.2022

Зміна кредиторської
заборгованості

(6-5)

1 2 3 4 5 6 7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштів

загального фонду спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання
(4+6)

8 9 10

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)

ВСЬОГО

НайменуванняКЕКВ/
ККК

2022 рік

затверджені
призначення

кредиторська
заборгованість на

01.01.2022

планується погасити кредиторську
заборгованість за рахунок коштів

загального фонду спеціального фонду

2023 рік

граничний обсяг можлива кредиторська
заборгованість на

01.01.2023
(4-5-6)

планується погасити кредиторську
заборгованість за рахунок коштів

загального фондуспеціального фонду

очікуваний обсяг
взяття поточних

зобов'язань
(8-10)

очікуваний обсяг
взяття поточних

зобов'язань
(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

ВСЬОГО

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з урахуванням
змін

Касові видатки/
надання кредитів

Дебіторська
заборгованість на

01.01.2021

Дебіторська
заборгованість на

01.01.2022

Очікувана дебіторська
заборгованість на

01.01.2023

1 2 3 4 5 6 7

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення
заборгованості

8 9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)

ВСЬОГО

№
з/п

Найменування Статті (пункти)
нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання
кредитів, необхідний для

виконання статей (пунктів)
(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання
кредитів, врахований у

граничному обсягу
(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений

граничним обсягом
(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів)
нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

В межах реалізації Проекту проводяться процедури закупівлі по компонентам, які планується завершити у 2023 році. За результатами закупівель планується укласти 
Контракти, які базуються на типових контрактах FIDIC (Contract for Plant and Design-Build” for Electrical and Mechanical Plant and for Building and Engineering Works 
Designed by the Contractor, First Edition 1999 prepared by the FIDIC.). За цими контрактами передбачено здійснення Авансових платежів у сумах 10-20% від загальної 
вартості контрактів.

Перший заступник Міністра Василь ШКУРАКОВ

(прізвище та ініціали)(підпис)

Директор Департаменту економіки та фінансів Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)1.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

312

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. 3121640Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на подовження третьої лінії метрополітену у 
м. Харкові

(найменування бюджетної програми) КПКВК

3.      Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення міста Харкова
Cтрок реалізації програми - 2023 рік

3.2. Завдання бюджетної програми

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 05.12.2019 №346-IX "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Розширення харківського метрополітену" (Проект "Подовження третьої лінії 
метрополітену у місті Харків")";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 №842 «Деякі питання використання коштів в рамках реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та 
розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №874-р "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Розширення 
системи харківського метрополітену";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №875-р "Про залучення позики від Європейського банку будівництва та реконструкції для реалізації проекту 
"Розширення метрополітену у м. Харкові".

4.      Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код Найменування 2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(3+4)

2022    рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд загальний фондспеціальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(6+7)

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету Х ХХ

401201 Х  0,0  1 517 287,0 1 517 287,0ХХДовгострокові зобов'язання

ВСЬОГО  1 517 287,0  1 517 287,0

Разом надходжень  1 517 287,0  1 517 287,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код Найменування 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(3+4)

2025    рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

      8

Надходження із загального фонду бюджету Х Х

ВСЬОГО

Разом надходжень

КЕКВ Найменування 2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(6+7)

разом 
(9+10)

спеціальний фондзагальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

3220  1 517 287,0  1 517 287,0Капітальні трансферти органам 
державного управління інших рівнів

ВСЬОГО  1 517 287,0  1 517 287,0

2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(6+7)

разом 
(9+10)

спеціальний фондзагальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2025 рік (прогноз)

загальний
 фонд

спеціальний фонд разом 
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у    2024 і 2025 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

2023 рік (проект)

загальний 
фонд

9 10

спеціальний 
фонд

разом
(3+4)

11

2022 рік (затверджено)

загальний
 фонд

6 7

спеціальний фонд разом
(3+4)

8

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

54321

разом
(3+4)

спеціальний фондзагальний 
фонд

2021 рік (звіт)Напрями використання бюджетних коштів№ 
з/п

 1  Продовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові

 1 517 287,0  1 517 287,0

ВСЬОГО  1 517 287,0  1 517 287,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

2025 рік (прогноз)

загальний
 фонд

6 7

спеціальний фонд разом
(3+4)

8

(тис. грн.)

54321

разом
(3+4)

спеціальний фондзагальний фонд

2024 рік (прогноз)Напрями використання бюджетних коштів№ 
з/п

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

Джерело інформації

    спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фондзагальний фонд

2023 рік (проект)2022 рік (затверджено)2021 рік (звіт)Одиниця виміруПоказники№ 
з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат

тис.грн. Фінансова угода між 
Україною та ЄІБ від 
11.12.2011 №FI 85.847 
Serapis 2013 0199 
ратифікована Законом 
України №346-IX від 
05.12.2019

Загальна вартість проекту "Подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові" за рахунок    залучених кредитних 
коштів від міжнародних фінансових організацій (ЄБРР та ЄІБ)
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 16 128 000,0 1 

тис.грн. Кредитна угода між ЄБРР 
та Україною від 11.12.2017 
(Номер операції 46411);
Фінансова угода між 
Україною та ЄІБ від 
11.12.2011 №FI 85.847 
Serapis 2013 0199

Кошторисна вартість проекту "Подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові" за рахунок коштів кредиту 
міжнародних фінансових організацій (ЄБРР та ЄІБ)
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 1 517 287,0 2 

продукту

од. внутрішньо-
господарський облік

Кількість укладених контрактів на розширення метрополітену 
(подовження існуючої 3-ї лінії («Олексіївська»), що складається з 8
станцій, на 3,47 км і будівництво двох нових станцій – 
«Державинська» та «Одеська»)
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 1,0 1 

од. внутрішньо-
господарський облік

Кількість укладених контрактів на будівництво депо (будівництво 
нового вагонного депо «Олексіївське» та колій, які з’єднають його 
з 3-ою лінією метрополітену)
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 1,0 2 

од. внутрішньо-
господарський облік

Кількість укладених контрактів на придбання нового рухомого 
складу
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 1,0 3 

од. внутрішньо-
господарський облік

Кількість послуг консультанта з нагляду за виконанням робіт 
(Інженер FIDIC) та підтримки Групи реалізації проекту
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 1,0 4 

ефективності

тис.грн. внутрішньо-
господарський облік

Середня сума витрат на реалізацію проекту
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 379 321,7 1 

якості

відс. управлінський облікРівень реалізації проекту за рахунок кредитних коштів 
міжнародних фінансових організацій
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 9,4 1 

відс. управлінський облікРівень виконання проекту "Подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові"
(Відповідно до листа Департаменту інфраструктури Виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 28.11.2022 № 1327/0/78-22)

 100,0 2 

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру 2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз)

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд     спеціальний фонд

Джерело інформації

7.2.    Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

87654321

(тис. грн.)

8.    Cтруктура видатків на оплату праці

1413

2025 рік 

21

Категорії працівників№
з/п

XX

2024 рік 

XXX

ВСЬОГО

(тис. грн.)

1110987654321

загальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний фондспеціальний
фонд

2025 рік (прогноз)2024 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний
фонд

загальний 
фонд

2023 рік (проект)2022 рік (затверджено)

спеціальний
фонд

загальний 
фонд

Найменування 2021 рік (звіт)

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді



сп
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й 

ф
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д
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й 

ф
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д
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ль
ни

й 
ф

он
д

(тис. грн.)

98

спеціальний
фонд

    загальний 
фонд

2025 рік (прогноз)

76

спеціальний фонд    загальний фонд

2024 рік (прогноз)

54321

Короткий зміст заходів за програмоюКоли та яким документом затвердженаНазва    Код програми№
з/п

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№
з/п

    Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою

1 2 3 4 5

2021 рік (звіт)

    загальний фондспеціальний фонд

6 7

2022 рік (затверджено)

    загальний фонд спеціальний
фонд

8 9

2023 рік (проект)

    загальний фонд спеціальний фонд

10 11

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

XXXXXXX
з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
також враховані у спеціальному фонді

Всього штатних одиниць

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

12111098764

фактично
зайняті

затверд-
жено

фактично
зайняті

затверд-
жено

спеціальний фондзагальний фонд

2022 рік (план)

фактично
зайняті

затверд-
жено

фактично
зайняті

затверд-
жено

53

спеціальний фондзагальний фонд

2021 рік (звіт)

1615

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з урахуванням
змін

Касові видатки/
надання кредитів

Кредиторська
заборгованість на

01.01.2021

Кредиторська
заборгованість на

01.01.2022

2023 рік

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Зміна кредиторської
заборгованості

(6-5)

1 2 3 4 5 6 7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштів

загального фонду спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання
(4+6)

8 9 10

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)

ВСЬОГО



НайменуванняКЕКВ/
ККК

2022 рік

затверджені
призначення

кредиторська
заборгованість на

01.01.2022

планується погасити кредиторську
заборгованість за рахунок коштів

загального фонду спеціального фонду

2023 рік

граничний обсяг можлива кредиторська
заборгованість на

01.01.2023
(4-5-6)

планується погасити кредиторську
заборгованість за рахунок коштів

загального фондуспеціального фонду

очікуваний обсяг
взяття поточних

зобов'язань
(8-10)

очікуваний обсяг
взяття поточних

зобов'язань
(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

ВСЬОГО

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з урахуванням
змін

Касові видатки/
надання кредитів

Дебіторська
заборгованість на

01.01.2021

Дебіторська
заборгованість на

01.01.2022

Очікувана дебіторська
заборгованість на

01.01.2023

1 2 3 4 5 6 7

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення
заборгованості

8 9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)

ВСЬОГО

№
з/п

Найменування Статті (пункти)
нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання
кредитів, необхідний для

виконання статей (пунктів)
(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання
кредитів, врахований у

граничному обсягу
(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений

граничним обсягом
(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів)
нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році



13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

В межах реалізації Проекту проводяться процедури закупівлі по компонентам, які планується завершити у 2023 році. За результатами закупівель планується укласти 
Контракти, які базуються на типових контрактах FIDIC (Contract for Plant and Design-Build” for Electrical and Mechanical Plant and for Building and Engineering Works 
Designed by the Contractor, First Edition 1999 prepared by the FIDIC.). За ціми контрактами передбачено здійснення Авансових платежів у сумах 10-20% від загальної 
вартості контрактів.

Перший заступник Міністра Василь ШКУРАКОВ

(прізвище та ініціали)(підпис)

Директор Департаменту економіки та фінансів Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

 4 581 712,8Разом надходжень

 4 581 712,8 4 581 712,8ВСЬОГО

Довгострокові зобов'язання Х Х  4 581 712,8  4 581 712,8 0,0Х401201

Х ХХНадходження із загального фонду бюджету

(тис. грн.)

1110987654321

Кредитна угода між Україною та ЄБРР, ратифіковано Законом України від 5 червня 2013 року № 322-VII і Фінансова угода між    
Україною та ЄІБ, ратифіковано Законом України від 2 вересня 2014 року № 1665-VII.

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)1.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

312

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. 3121670Субвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної громади на завершення будівництва метрополітену у 
м. Дніпрі

(найменування бюджетної програми)

разом
(9+10)

КПКВК

3.      Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення

3.2. Завдання бюджетної програми

Поліпшення міської транспортної інфраструктури

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

 4 581 712,8

4.      Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код Найменування 2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(3+4)

2022    рік (затверджено) 2023 рік (проект)

разом
(6+7)

загальний фонд загальний фонд спеціальний
фонд

спеціальний
фонд
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4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код Найменування 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(3+4)

2025    рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

      8

Надходження із загального фонду бюджету Х Х

ВСЬОГО

Разом надходжень

КЕКВ Найменування 2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(6+7)

разом 
(9+10)

спеціальний фондзагальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

3220  4 581 712,8  4 581 712,8Капітальні трансферти органам 
державного управління інших рівнів

ВСЬОГО  4 581 712,8  4 581 712,8

2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(6+7)

разом 
(9+10)

спеціальний фондзагальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2025 рік (прогноз)

загальний
 фонд

спеціальний фонд разом 
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2025 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у    2024 і 2025 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

2023 рік (проект)

загальний 
фонд

9 10

спеціальний 
фонд

разом
(3+4)

11

2022 рік (затверджено)

загальний
 фонд

6 7

спеціальний фонд разом
(3+4)

8

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

54321

разом
(3+4)

спеціальний фондзагальний 
фонд

2021 рік (звіт)Напрями використання бюджетних коштів№ 
з/п

 1  Завершення будівництва 
метрополітену у м. Дніпрі

 4 581 712,8  4 581 712,8

 2 

ВСЬОГО  4 581 712,8  4 581 712,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

2025 рік (прогноз)

загальний
 фонд

6 7

спеціальний фонд разом
(3+4)

8

(тис. грн.)

54321

разом
(3+4)

спеціальний фондзагальний фонд

2024 рік (прогноз)Напрями використання бюджетних коштів№ 
з/п

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

Джерело інформації

    спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фондзагальний фонд

2023 рік (проект)2022 рік (затверджено)2021 рік (звіт)Одиниця виміруПоказники№ 
з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат

тис.грн. Фінансова угода
(інвестиційний проєкт 
"Завершення будівництва 
метрополітену у м. 
Дніпропетровську") між 
Україною та ЄІБ, 
ратифіковано Законом 
України від 2 вересня 2014 
року № 1665-VII;

Кредитна угода між 
Україною та ЄБРР, 
ратифіковано Законом 
України від 5 червня 2013 
року № 322-VII.

Загальний обсяг видатків за Фінансовою та Кредитною угодами    
між Україною та ЄБРР та ЄІБ "Інвестиційний проєкт "Завершення 
будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"
(Відповідно до листа Комунального підприємства "Дніпровський 
метрополітен" Дніпровської міської ради від 25.11.2022 
№ 14/2-346)

 7 207 581,8 1 

продукту

м. Договори на виконання 
послуг (робіт), Акти 
виконаних послуг (робіт)

Довжина споруджених перегінних тунелів метрополітену
(Відповідно до листа Комунального підприємства "Дніпровський 
метрополітен" Дніпровської міської ради від 25.11.2022
№ 14/2-346)

 22 600,0 1 

од. Внутрішньо-господарський 
облік

Кількість споруджених станцій метрополітену
(Відповідно до листа Комунального підприємства "Дніпровський 
метрополітен" Дніпровської міської ради від 25.11.2022 
№ 14/2-346)

 1,0 2 

ефективності

тис.грн. Внутрішньо-господарський 
облік

Середні витрати на будівництво 1 станції метрополітену
(Відповідно до листа Комунального підприємства "Дніпровський 
метрополітен" Дніпровської міської ради від 25.11.2022 
№ 14/2-346)

 2 381 400,0 1 

тис.грн. Внутрішньо-господарський 
облік

Середні витрати на 1 м будівництва перегінного тунелю 
метрополітену
(Відповідно до листа Комунального підприємства "Дніпровський 
метрополітен" Дніпровської міської ради від 25.11.2022 
№ 14/2-346)

 289,2 2 

якості

відс. Управлінський облік
Статистична звітність

Рівень реалізації інвестиційного проекту за рахунок кредитних 
коштів ЄІБ та ЄБРР    на кінець року
(Відповідно до листа Комунального підприємства "Дніпровський 
метрополітен" Дніпровської міської ради від 25.11.2022 
№ 14/2-346)

 30,0 1 

відс. Управлінський облік
Статистична звітність

Рівень готовності до експлуатації об'єктів будівництва станцій 
метрополітену
(Відповідно до листа Комунального підприємства "Дніпровський 
метрополітен" Дніпровської міської ради від 25.11.2022 
№ 14/2-346)

 33,3 2 

відс. Управлінський облікРівень    обсягу будівництва станцій метрополітену порівняно з 
попереднім роком
(Відповідно до листа Комунального підприємства "Дніпровський 
метрополітен" Дніпровської міської ради від 25.11.2022 
№ 14/2-346)

 50,0 3 

№ 
з/п

Показники Одиниця виміру 2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз)

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд     спеціальний фонд

Джерело інформації

7.2.    Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

87654321

(тис. грн.)

8.    Cтруктура видатків на оплату праці

2021 рік (звіт)Найменування

загальний 
фонд

спеціальний
фонд

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний 
фонд

спеціальний
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз)

спеціальний
фонд

спеціальний фондзагальний 
фонд

загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

ВСЬОГО

X X X X Xв тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді

№
з/п

Категорії працівників

1 2

2024 рік 

13 14

2025 рік 

15 16

2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд

3 5

затверд-
жено

фактично
зайняті

затверд-
жено

фактично
зайняті

2022 рік (план)

загальний фонд спеціальний фонд

затверд-
жено

фактично
зайняті

затверд-
жено

фактично
зайняті

4 6 7 8 9 10

2023 рік

11 12

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1110

спеціальний фонд    загальний фонд

2023 рік (проект)

98

спеціальний
фонд

    загальний фонд

2022 рік (затверджено)

76

спеціальний фонд    загальний фонд

2021 рік (звіт)

54321

Короткий зміст заходів за програмоюКоли та яким документом затвердженаНазва    Код програми№
з/п

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№
з/п

    Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою

1 2 3 4 5

2024 рік (прогноз)

    загальний фондспеціальний фонд

6 7

2025 рік (прогноз)

    загальний 
фонд

спеціальний
фонд

8 9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з урахуванням
змін

Касові видатки/
надання кредитів

Кредиторська
заборгованість на

01.01.2021

Кредиторська
заборгованість на

01.01.2022

Зміна кредиторської
заборгованості

(6-5)

1 2 3 4 5 6 7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштів

загального фонду спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання
(4+6)

8 9 10

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)

ВСЬОГО

НайменуванняКЕКВ/
ККК

2022 рік

затверджені
призначення

кредиторська
заборгованість на

01.01.2022

планується погасити кредиторську
заборгованість за рахунок коштів

загального фонду спеціального фонду

2023 рік

граничний обсяг можлива кредиторська
заборгованість на

01.01.2023
(4-5-6)

планується погасити кредиторську
заборгованість за рахунок коштів

загального фондуспеціального фонду

очікуваний обсяг
взяття поточних

зобов'язань
(8-10)

очікуваний обсяг
взяття поточних

зобов'язань
(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

ВСЬОГО

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з урахуванням
змін

Касові видатки/
надання кредитів

Дебіторська
заборгованість на

01.01.2021

Дебіторська
заборгованість на

01.01.2022

Очікувана дебіторська
заборгованість на

01.01.2023

1 2 3 4 5 6 7

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення
заборгованості

8 9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)

ВСЬОГО

№
з/п

Найменування Статті (пункти)
нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання
кредитів, необхідний для

виконання статей (пунктів)
(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання
кредитів, врахований у

граничному обсягу
(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений

граничним обсягом
(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів)
нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

        Видатки спеціального фонду формуються за рахунок надходжень кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського 
інвестиційного банку, що залучаються державою для реалізації інвестиційного проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську".
          Ратифікація Кредитної угоди між Україною та ЄБРР Законом України від 5 червня 2013 року № 322-VII і Фінснової угоди між Україною та ЄІБ Законом України 
від 2 вересня 2014 року № 1665-VII.
          Кредитна угода між Україною та ЄБРР передбачає фінансування проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" в обсязі 152 000,0 тис 
Євро. Основними напрямками використання кредитних коштів є Частина А проєкту - закупівля товарів, робіт та послуг для завершення будівництва метрополітену у 
м. Дніпропетровську, де передбачається будівництво 3 станцій метрополітену у центральній частині м. Дніпра та 4,017 підземного дволінійного тунелю, та Частина В 
- консультативні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.

Фінансова угода між Україною та ЄБРР передбачає співфінансування проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" в обсязі 152 000,0 
тис Євро. Основними напрямками використання кредитних коштів є подовження існуючої лінії метро у м. Дніпро на 4,017 км тунелів у двох напрямках, що з'єднують
головну станцію метро "Вокзальну з центром міста, включаючи будівництво 3 нових станцій "Театральну", "Центральну", "Історичний музей", 

За результатами використання коштів спеціального фонду досягнуто: 
Споруджені всі робочі та вентиляційні стволи з навколоствольними виробками.
Виконані тунелепрохідницькі роботи 4км.
Розробка верхньої частини станції "Театральна" з тимчасовою обробкою.
Виконано близько 400 м постійної обробку лівого тунелю на майданчику Стволу № 1(станція "Театральна").
Розроблено та закріплено котловани вестибюлів станції "Театральна", "Центральна" та "Історичний музей". 
 Враховуючи наявні обставини непереборної сили в Україні та процедуру розторгнення Контракту № 1А від 13.07.2016 (далі - Контракт) з виконання робіт за 
Частиною А, у поточному періоді передбачається завершення процедури розторгнення Контракту, забезпечення безперервного продовження необхідних 
обслуговуючих процесів та підтримання виробок у безпечному стані на період проведення процедури визначення генерального підрядника за Частиною А, яку 
попередньо передбачається розпочати з кінця 2022 року.

Перший заступник Міністра Василь ШКУРАКОВ

(прізвище та ініціали)(підпис)

Директор Департаменту економіки та фінансів Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)


