
Пояснювальна записка 

до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 30.01.2013 №20 «Про затвердження міської цільової програми 

«Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (зі змінами)» 

 

Міською цільовою програмою «Забезпечення належної та безперебійної 

роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», 

затвердженою рішенням міської ради від 30.01.2013 № 20» (зі змінами) по 

заходу:  

- «Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу по 

периметру охоронної зони обмеженого доступу КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4. Реконструкція» на 

2019 рік передбачено видатки за рахунок коштів бюджету міста у 

розмірі 5 000,000 тис. грн.; 

- Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів 

навігації та посадки аеродромного комплексу КП «Міжнародний 

аеропорт «Запоріжжя». м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4. 

(ILS,DVOR/DME) на 2019 рік передбачено видатки за рахунок коштів 

бюджету міста у розмірі 44 000,864 тис. грн.; 

- «Капітальний ремонт повітряної лінії електропередачі 6 кВ  ф-6 

«Запоріжжя-Ліве Тягова» на 2019 рік передбачено видатки за рахунок 

коштів бюджету міста у розмірі 3 500,000 тис. грн.; 

- «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації КП 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за адресою: 69013, м. Запоріжжя, 

вул. Блакитна, буд.4» на 2019 рік передбачено видатки за рахунок 

коштів бюджету міста у розмірі 34 098,781 тис. грн.; 

Проектом рішення пропонується зменшити обсяг фінансування за 

відсутністю цільового фінансування по  наступним заходам на 83 893,072 тис. 

грн.   

Зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» 

тис. грн. 

Об’єкт  

Затверджено рішенням 

міської ради від 

25.09.2019 №18 

Запропоновані 

зміни 
Відхилення 

2019 2019 +/- 

«Огородження та система 

технічного нагляду і контролю 

доступу по периметру охоронної 

зони обмеженого доступу КП 

«Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» м. Запоріжжя, вул. 

Блакитна, 4. Реконструкція» 

 

5 000,000 

 

 

 

- 

 

 

 

-5 000,000 

 

 

Реконструкція та технічне 

переоснащення радіотехнічних 

засобів навігації та посадки 

44 000,864 - -44 000,864 



аеродромного комплексу КП 

«Міжнародний аеропорт 

«Запоріжжя». м. Запоріжжя, вул. 

Блакитна, 4. (ILS,DVOR/DME) 

«Капітальний ремонт повітряної 

лінії електропередачі 6 кВ  ф-6 

«Запоріжжя-Ліве Тягова» 

3 500,000 2 706,573 -793,427 

«Будівництво зовнішніх мереж 

водопостачання та каналізації 

КП «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» за адресою: 69013, 

м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 

буд.4» 

34 098,427 - -34 098,427 

Всього зміни   -83 893,072 

 

Загальний обсяг фінансування за міською цільовою програмою 

«Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (зі змінами) на 2019 рік складає 

903 178,518 тис. грн. 

 

 
Начальник управління з питань 
транспортного забезпечення та  
зв’язку міської ради         О.О.Власюк 

 


