
 

 

 

 

 

 
Про надання фінансової 
допомоги 
 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

згідно з рішенням Запорізької міської ради від 30.03.2016 №27 «Про надання 

дозволу підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста», відповідно до звернення Запорізького обласного благодійного 

Фонду підтримки правоохоронної діяльності, виконавчий комітет Запорізької 

міської ради  

ВИРІШИВ: 

 1. Доручити комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» за рахунок прибутку, одержаного від фінансово-господарської 

діяльності підприємства, надати безповоротну фінансову допомогу у сумі 70000 

(сімдесят тисяч) грн. щомісячно до кінця 2019 року Запорізькому обласному 

благодійному Фонду підтримки правоохоронної діяльності на виконання 

статутної діяльності. 

 2. Запорізькому обласному благодійному Фонду підтримки правоохоронної 

діяльності здійснити заходи, передбачені пунктом 1, та надати звіт щодо 

використання безповоротної фінансової допомоги управлінню з питань 

транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради та постійній 

депутатській комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і 

фінансів міської ради. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. 

 
 
Міський голова        В.В.Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  

«Про надання фінансової допомоги» 
 
 

 До КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» надійшло звернення 

Запорізького обласного благодійного Фонду підтримки правоохоронної 

діяльності від 25.01.2019 №5545 щодо надання фінансової допомоги на 

загальну суму 70000,00 грн. щомісячно до кінця 2019 року на виконання 

статутної діяльності. 

 Допомогу буде використано для Управління Служби безпеки України в 

Запорізькій області на поліпшення матеріально – технічного забезпечення, 

необхідного для вирішення завдань по захисту державного суверенітету, 

кордонів та територіальної цілісності України. 

 Враховуючи вищенаведене, підготовлено проект рішення виконавчого 

комітету міської ради «Про надання фінансової допомоги», згідно з яким 

комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» доручено в 

рамках фінансування та інвестування інших об’єктів та сфер діяльності, за 

рахунок прибутку, одержаного від фінансово-господарської діяльності 

підприємства, надати безповоротну фінансову допомогу .на виконання статутної 

діяльності шляхом перерахування Запорізькому обласному благодійному Фонду 

підтримки правоохоронної діяльності коштів у сумі у сумі 70000,00 (сімдесят 

тисяч) грн. 00 коп. щомісячно до кінця 2019 року.  

 Також, Запорізькому обласному благодійному Фонду підтримки 

правоохоронної діяльності доручено здійснити заходи передбачені пунктом 1 

рішення та надати звіт щодо використання безповоротної фінансової допомоги 

управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської 

ради та постійній депутатській комісії з питань соціального та економічного 

розвитку, бюджету і фінансів міської ради. 

 

 

Начальник управління  

з питань транспортного  

забезпечення та зв’язку  

Запорізької міської ради       О.О.Власюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


