
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Про подання проєкту рішення  

  

  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетним кодексом України, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проєкт 

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)».  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія НІКІФОРОВА.  

  

  

Секретар міської ради   Анатолій КУРТЄВ  

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про подання проєкту 

рішення» для схвалення та подання на розгляд чергової сесії Запорізької міської 

ради 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 проєкту рішення. 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ» (надалі - Підприємство) є одним з основних авіапідприємств 

транспортної інфраструктури, яке обслуговує східні та південно-східні регіони 

України. Основним джерелом доходів від реалізації послуг є надходження від 

авіаційної діяльності. 

З січня 2022 року, окрім очікуваного сезонного зниження кількості рейсів, 

відбулось і стрімке зниження пасажиропотоку, яке пов’язане з погіршенням 

епідеміологічної ситуації у світі та напруженням ситуації біля кордонів України. 

Зокрема, тимчасово скасовано усі регулярні рейси іноземних авіакомпаній Wizz 

Air, Austrian Airlines, вітчизняної авіакомпанії Air Ocean Airlines, а також  

чартерні рейси вітчизняної авіакомпанії MAУ. Водночас значно скорочена 

програма чартерних рейсів вітчизняної авіакомпанії SkyUP (з 22 рейсів до 13). 

Вищенаведені фактори призвели до зниження надходження грошових 

коштів на розрахункові рахунки Підприємства. А одночасне зростання тарифів 

на електричну енергію (на 83%), на газ (більш ніж у 6 разів) з урахуванням  

наявних боргових зобов’язань з виплати відсотків по діючому кредитному 

договору № 1381/2018/ЗОД-МСБ від 28.12.2018 (сума яких щомісячно складає 2 

830 тис. грн) суттєво вплинуло на фінансово-економічний стан Підприємства та 

(навіть за умови вжиття Підприємством низки заходів щодо мінімізації витрат) 

унеможливила спроможність своєчасно забезпечувати виплати по обов’язковим 

соціально захищеним статтям.  
 

2. Мета прийняття проєкту рішення. 

Метою прийняття цього проєкту рішення виконавчого комітету міської ради 

є забезпечення неухильного дотримання вимог чинного законодавства щодо  

узгодження та подання на розгляд чергової сесії Запорізької міської ради проєкту 

рішення «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)».  

 

3.  Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення. 

Цим проєктом рішення пропонується узгодження та подання на розгляд 

чергової сесії Запорізької міської ради проєкту рішення сесії Запорізької 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), в частині  

перерозподілу коштів з заходу «Огородження та система технічного нагляду і 

контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу КП 

«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ» вул. Блакитна, 4. Реконструкція» 

(фінансування за яким передбачено у сумі 26 206,8 тис. грн) на заходи з 

забезпечення виплат по обов’язковим соціально захищеним статтям  (заробітна 

платня з урахуванням податкових нарахувань).  
 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс Законів про 

Працю України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

 5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

 Реалізація даного проєкту не потребує додаткових витрат з міського 

бюджету. 

 

 

 

Директор департаменту з питань  

ефективної роботи та розвитку  

комунальних підприємств  

Запорізької міської ради                                                     Роман КУЗЬМУК 

                                        

  



ПРОЄКТ 

  

 

 

  

 

 

 

  

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)  

  

  

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Запорізька міська 

рада ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни 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), виклавши  додатки 1, 2 та 3 до програми 

в новій редакції (додаються).  

2. Додатки 1, 2 та 3 до  цього рішення є його невід’ємною частиною. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія НІКІФОРОВА та 

постійну комісію з питань життєзабезпечення міста (БАСОВА Олексія).  

 

 

 

  

Секретар міської ради              Анатолій КУРТЄВ  

  

 
Проєкт рішення підготовлено департаментом з питань  
ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств  
міської ради:  
Директор департаменту з питань  
ефективної роботи та розвитку  
комунальних підприємств міської ради                         Роман КУЗЬМУК    
 



 

Додаток 1            

до міської цільової програми  

«Забезпечення належної та безперебійної 

роботи КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ» 

 

Завдання і заходи   

з виконання міської цільової програми 

«Забезпечення належної та безперебійної роботи  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ» 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 
бюджетних коштів, 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

Прогнозні обсяги, тис. грн 

Всього за роками 

2021 2022 2023 2024 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Завдання 1                  

Забезпечення 

авіаперевезень 

згідно 

міжнародних 

вимог  

  

  

  

  

  

«Будівництво 

пасажирського 

терміналу та 

обслуговуючих 

споруд КП 

«МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ» на 

вул. Блакитна, 4 у 

Шевченківському 

районі м. 

Запоріжжя»   

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку 

Запорізької 

міської ради, КП  
«МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ»  

Бюджет 

міської 

територіальної 

громади   

  

  

Інші джерела  

  
-  

  

  

  
103 818,415  

  
-  

  

  

  
103 818,415  

  
-  

  

  

  
-  

  
-  

  

  

  
-  

  
-  

  

  

  
-  



6 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  

«Реконструкція, нове 

будівництво 

аеродромного 

комплексу КП 

«МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ» на 

вул. Блакитна, 4 у 

Шевченківському 

районі, м. 

Запоріжжя»  

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та  

зв’язку Запорізької 

міської ради, КП  

«МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ  

ЗАПОРІЖЖЯ»  

  

  
Бюджет міської 

територіальної  

громади   

  

  

Інші джерела  

  

  

  

  

  

  
5 702,320  

  

  

  
553 085,060  

  

  

  

  

  
5 702,320  

  

  

  
553 085,060  

  

  

  

  
-  

  

  

  
-  

  

   

  

  

  

  
-  

  

  

  
-  

  

  

  
-  

  

  

  
-  

  

Департамент з 

питань  
ефективної роботи 

та розвитку  
комунальних 

підприємств  
Запорізької міської 

ради,  

КП  
«МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ  

ЗАПОРІЖЖЯ»   

Бюджет 

міської 

територіальної 

громади  

   

  
447 127,99  

 

-  
  

2 000,000  

  

  
178 678,000  

   

  
266 449,990  

  

  
Придбання 

спеціальної техніки   

Бюджет  

міської 

територіальної 

громади  

  

  
19 317,970  

 

-  
  

19 317,970  

 

-  
 

-  

  
Разом за  

завданням 1   

        
1 129 051,755  

  
662 605,795  

  
21 317,970  

  
178 678,000  

  
266 449,990  



7 
 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Завдання 2         

  

  

  

  
Заходи для 

попередження 

актів 

незаконного  

втручання  у 

діяльність  

Запорізького 

аеропорту  

  

  

  

  

«Огородження та  

система технічного 

нагляду і контролю 

доступу по 

периметру охоронної 

зони обмеженого 

доступу КП 

«МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ» м. 

Запоріжжя, вул. 

Блакитна,  
Реконструкція.»  

Управління з  

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, КП 

«МІЖНАРОДНИЙ  

АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ»   

Бюджет  міської 

територіальної 

громади  

  

  

  
44 874,294  

  

   

  
44 874,294  

   

        
-  

  

 Департамент з 

питань ефективної 

роботи та розвитку 

комунальних 

підприємств 

Запорізької міської 

ради, КП 

«МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ»   

 

Бюджет міської 

територіальної 

громади  

  

 

 

 

 

Інші джерела  

 

  
23 959,672  

 

 

 

 

 

 

15 000,000 

 

-  
  

11 206,767  
 

 

 

 

 

 

15 000,000  

  
12 752,905  

 

-  

Разом за 

завданням 2  
      83 833,966  44 874,294  26 206,767  12 752,905  -  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Завдання 3                  

Проведення 

заходів для 

підготовки та  
проходження  

сертифікаційної  

перевірки 

«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)» 

Управління з 
питань 
транспортного 
забезпечення та 
зв’язку Запорізької 
міської ради, КП 
«МІЖНАРОДНИЙ 
АЕРОПОРТ 
ЗАПОРІЖЖЯ»  

Бюджет  міської 

територіальної 

громади   

  
39 013,334  

  

  
38 156,420  

  

      

Департамент з 
питань ефективної 
роботи та розвитку 
комунальних 
підприємств 
Запорізької міської 
ради, КП 
«МІЖНАРОДНИЙ 
АЕРОПОРТ 
ЗАПОРІЖЖЯ» 

Бюджет міської 

територіальної 

громади  

  

 

-  
 

-  
  

856,914  

 

-  
 

-  

«Реконструкція 

системи  

світлосигнального 

обладнання аеродрому 

Запоріжжя за адресою 

м. Запоріжжя, вул.  

Блакитна, 4»  

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, КП 

«МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ» 

Бюджет міської 

територіальної  

громади   

  

Інші джерела  

  
8 310,663  

  

  
103,461  

  

  
8 310,663  

  

  
103,461  

  
-  

  

  
-  

  
-  

  

  
-  

  

  
-  

  

  
-  

Разом за 

завданням 3  
      47 427,458  46 570,544  856,914  -  - 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
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Завдання 4         

Забезпечення 

належної та 

безперебійної 

роботи 

підприємства 

Надання фінансової 

підтримки 

комунальному 

підприємству 

«МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ»   на 

поповнення обігових 

коштів 

Департамент з 
питань ефективної 
роботи та розвитку 
комунальних 
підприємств 
Запорізької  
міської ради, КП  
«МІЖНАРОДНИЙ 
АЕРОПОРТ 
ЗАПОРІЖЖЯ»  

 

Бюджет 

міської 

територіальної  

громади   

15 000,000  15 000,000   

Разом за 

завданням 4 

   15 000,000  15 000,000   

Разом за 

програмою  
      1 275 313,179  754 050,633  63 381,651  191 430,905  266 449,990  

  

  

 

 

 

 

Секретар міської ради                       Анатолій КУРТЄВ 
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Додаток 2            

до міської цільової програми  

«Забезпечення належної та 

безперебійної 

роботи КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  

«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ»   

  

Орієнтовні обсяги та джерела 

фінансування з виконання міської 

цільової програми   

«Забезпечення належної та безперебійної роботи 

 КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ»  

  

   

Обсяг фінансування, 

всього  
За роками виконання, тис. грн.  

2021  2022  2023  2024  

Бюджет міської територіальної громади  603 306,243  97 043,697  48 381,651  191 430,905  266 449,990  

Державний бюджет  -  -  -  -  -  

Обласний бюджет  -  -  -  -  -  

Інші джерела  672 006,936  657 006,936  15 000,000  0,000    

Усього  1 275 313,179  754 050,633  63 381,651  191 430,905  266 449,990  

  

 Секретар міської ради                         Анатолій КУРТЄВ  
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Додаток 3            

до міської цільової програми  

«Забезпечення належної та безперебійної 

роботи КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ»  

 

Очікувані результати  

 з виконання міської цільової  програми 

«Забезпечення належної та безперебійної роботи  комунального підприємства 

 «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ» 

 

Найменування 

завдання  
Найменування показників виконання завдання  

Одиниця 

виміру  

Всього  Значення показників  

у тому числі за роками  

2021  2022  2023  2024  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Завдання 1                

Забезпечення 

авіаперевезень 

згідно 

міжнародних 

вимог  

  

«Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих 

споруд КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ» 

на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя»  

  

м²  1  1  -  -  -  

«Реконструкція, нове будівництво аеродромного комплексу 

КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ» на вул. 

Блакитна, 4 у Шевченківському районі, м. Запоріжжя»   

  

од.  1  1  1  1  1  

Придбання спеціальної техніки   

  
од.  4  -  4  -  -  
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1  2  3  4  5  6  7  8  

Завдання 2         

Заходи для  

попередження  

актів незаконного 

втручання у  

діяльність 

Запорізького 

аеропорту  

«Огородження та система технічного нагляду і контролю 

доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу 

КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ» м. 

Запоріжжя, вул. Блакитна, 4. Реконструкція.»  

км  6,612  3,539  2,067  

  

1,006  

  

-  

Завдання 3                

Проведення 

заходів для 

підготовки та 

проходження 

сертифікаційної 

перевірки  

«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)»  

од.  2  2  2  -  -  

«Реконструкція системи світлосигнального обладнання 

аеродрому Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, 

вул.Блакитна, 4»  

 

од.  1  1  -  -  -  

Завдання 4               

Забезпечення 

належної та 

безперебійної 

роботи 

підприємства 

Кількість підприємств, яким надано фінансову підтримку  

од.  
1  -  1  -  -  

  

  

Секретар міської ради                                                 Анатолій КУРТЄВ  


