
Пояснювальна записка 
до проекту 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)» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення 

У 2021 році пропонується провести уточнення обсягів власних коштів 

підприємства та коштів з інших джерел фінансування, які були спрямовані на 

реалізацію заходів міської цільової програми.  

2. Мета прийняти проекту рішення 

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя». 

3. Загальна характеристика та основні положення 

прийняття проекту рішення 

Проектом рішення пропонується: 

- зменшити  на  2021 рік видатки бюджету міста на фінансування заходу 

«Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та 

посадки аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»  

вул. Блакитна, 4, м. Запоріжжя. (Курс посадки МКпос-16°, DVOR/DME)» на 

суму 4 643,095 тис грн.; 

- запланувати на 2022 – 2023 роки видатки бюджету міста на 

фінансування 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.» у сумі 

26 206,767 тис.грн. та 12 752,905 тис.грн. відповідно. 

4. Нормативно – правова база в даній сфері правового регулювання 

Підставами для прийняття проекту рішення є діючі нормативні акти - 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс 

України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

5. Фінансова – економічне обґрунтування 

Зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя», затвердженої рішенням міської ради від 30.01.2013 №20 (зі 

змінами)»  у частині видатків на 2021-2023 роки, пропонується затвердити 

наступні обсяги фінансування по об’єктам:  

  

Найменування заходу 
Затверджено рішенням міської ради  

від 28.12.2020 №33 
«Огородження та система 
технічного нагляду і 
контролю доступу по 
периметру охоронної зони 
обмеженого доступу КП 
«Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» м. Запоріжжя,            
вул. Блакитна, 4. 
Реконструкція.» 

2021 2022 2023 

45 000,000 - - 

Запропоновані зміни до проекту рішення 

2021 2022 2023 

45 000,000 26 206,767 12 752,905 
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Найменування заходу 

Затверджено 

рішенням міської 

ради від 

28.12.2020 №33 

Запропоновані 

зміни до проекту 

рішення 

Відхилення 

2021 2021 +/- 

«Реконструкція та технічне 

переоснащення радіотехнічних 

засобів навігації та посадки 

аеродромного комплексу КП 

«Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» вул. Блакитна, 4,              

м. Запоріжжя. (Курс посадки 

МКпос-16°, DVOR/DME)» 

48 100,352 43 457,257 -4 643,095 

 

Загальний обсяг фінансування за міською цільовою програмою 

«Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (зі змінами) на 2021-2023 роки складає 

5 808 292,132 тис. грн. 

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

 


