ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Четверта сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
02.12.2021

Ужгород

№ 469

Про
внесення
змін
до
Програми
підвищення ефективності функціонування
Закарпатського обласного комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт
«Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами
від 25 лютого 2021 року)
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до Програми підвищення ефективності
функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 17 грудня 2020 року № 57 (зі змінами від 25
лютого 2021 року), виклавши додатки 1, 2 та 3 до Програми у новій редакції
(додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної ради з питань: розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури,
банківської діяльності та інвестицій; бюджету.

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород»
на 2021 – 2024 роки
Ініціатор
розроблення
Програми
Розробник
Програми
Співрозробники
Програми
Відповідальний
виконавець
Програми
Учасники
Програми
Терміни
реалізації
Програми
Джерело
фінансування
Загальний обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації
Програми

Закарпатське
обласне
комунальне
«Міжнародний аеропорт «Ужгород»

підприємство

Закарпатське
обласне
комунальне
«Міжнародний аеропорт «Ужгород»
Закарпатське
обласне
комунальне
«Міжнародний аеропорт «Ужгород»
Закарпатське
обласне
комунальне
«Міжнародний аеропорт «Ужгород»,
обласна рада
Закарпатське
обласне
комунальне
«Міжнародний аеропорт «Ужгород»,
обласна рада
2021 – 2024 роки

підприємство
підприємство
підприємство
Закарпатська
підприємство
Закарпатська

Обласний бюджет, державний бюджет
Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів
обласного бюджету, державного бюджету та доходів
підприємства, усього – 309783,5 тис. грн, у тому числі з
обласного бюджету – 114 015 тис. грн, державного
бюджету – 160285,5 тис. гривень

Перший заступник голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА

Додаток 2
до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки
тис. гривень
Етапи виконання Програми
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми

Усього витрат
на виконання
Програми

І
2021
рік

ІІ
2022
рік

ІІІ
2023
рік

ІV
2024
рік

Обсяг ресурсів, усього у тому числі:

198614,5

25675,0

36739,0

48755,0

309783,5

обласний бюджет

37633,0

24475,0

20979,0

30928,0

114015,0

державний бюджет

160285,5

0

0

0

160285,5

696,0

1200,0

15760,0

17827,0

35483,0

доходи ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород»

Перший заступник голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА

Додаток 3
до Програми

1.

2.

3.

4.

Підвищення
ефективності
функціонування
ЗОКП
«Міжнародний
аеропорт
«Ужгород»

-//-

Перелік заходів
Програми

Оплата праці і
2021
нарахування на заробітну
плату працівників ЗОКП
«МА Ужгород» згідно з
міжгалузевою угодою
Міністерства транспорту
та профспілки працівників
аеропортів
Комунальні послуги

Підтримання у
Витрати, пов’язані з
належному
поточними ремонтом
стані
виробничого обладнання,
матеріальнобудівель та споруд
технічної бази
підприємства
-//Витрати, пов’язані з
підтримкою в належному
стані рухомого майна

-//-

-//-

Джерела фінансування
обласний
дохо
Вико- бюджет (в
навці т.ч. попов- державний ди
нення
статутного
капіталу)

ЗОКП «Міжнародний
аеропорт «Ужгород»

Найменування
напряму
№
діяльності
з/п
(пріоритетні
завдання)

Строк виконання
заходу

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки та результативні показники

бюджет

підпр
иємс
тва

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн., у тому числі:

2021

13 305

-

13305

901

-

901

300

2

302

600

72

672

-//-

-//-

-//-

2022*

2023* 2024*

Очікуваний
результат
(у натуральних
вимірниках)
Оплата праці
працівників ЗОКП
«МА Ужгород»
згідно з
міжгалузевою
угодою
Мінтранспорту та
профспілки
працівників
аеропортів
Оплата комунальних
та телекомунікаційних послуг
Забезпечення
авіаційної придатності
ЗОКП «МА Ужгород»

Забезпечення
авіаційної придатності
ЗОКП «МА Ужгород»

2
5.

Дотримання
Витрати на забезпечення
вимог
технічної підтримки
сертифікаційної інформаційної безпеки та
придатності
аналізу даних
аеропорту та
підприємства
його служб

Підтримання у
належному
стані
матеріальнотехнічної бази
підприємства
7.
Дотримання
вимог
сертифікаційної
придатності
аеропорту та
його служб
6.

8.

9.

10.

-//-

-//-

-//-

-//-

Послуги з технічного
обслуговування
обладнання

-//-

Витрати на
функціонування
лабараторії ПММ

-//-

Витрати на сертифікаційну
придатність служби ПММ

-//-

Витрати на забезпечення
повного циклу
авіапаливозабезпечення за
сучасними вимогами

-//-

Витрати на страхування

-//-

100

31

131

50

-

50

70

7

77

170

-

170

2 080

-

2080

200

-

200

Забезпечення
авіаційної придатності
ЗОКП «МА
Ужгород»,
забезпечення
інформаційної безпеки
та захист від кібератак
Забезпечення
авіаційної придатності
ЗОКП «МА Ужгород»

Забезпечення
авіаційної придатності
ЗОКП «МА
Ужгород»,
забезпечення
контролю якості
пального ПС
Забезпечення
сертифікаційної
відповідності
Забезпечення
авіаційної придатності
ЗОКП «МА
Ужгород»,
забезпечення
функціонування
складу ПММ
Забезпечення
сертифікаційної
відповідності
аеропорту

3
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

-//-

-//-

-//-

-//-

Підвищення
ефективності
функціонування
ЗОКП
«Міжнародний
аеропорт
«Ужгород»
-//-

Витрати на проведення
обов’язкових видів
навчання, курси
підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів
Витрати на придбання
паливо-мастильних
матеріалів для власних
потреб
Експертні послуги для
сертифікації служб

-//-

Витрати на закупівлю
обладнання та матеріалів,
необхідних для
сертифікаційної
придатності служб
Витрати, пов’язані з
охороною праці

-//-

Витрати на медичне
забезпечення аеропорту

Дотримання
Витрати, пов’язані з
вимог
підготовкою аеродрому до
сертифікаційної
ВЛП та ОЗП
придатності
аеропорту та
його служб

152

25

177

-//170

-

170

50

-

50

140

3

143

-//-

-//-

100

51

151

100

-

100

400

13

413

-//-

-//-

Забезпечення
сертифікаційної
відповідності служб
Забезпечення
авіаційної придатності
ЗОКП «МА Ужгород»
Забезпечення
сертифікаційної
відповідності служб
Забезпечення
сертифікаційної
відповідності служб
Забезпечення
авіаційної придатності
ЗОКП «МА
Ужгород»,
забезпечення
сертифікаційних
вимог аеродрому
«Ужгород»
Забезпечення
сертифікаційних
вимог аеродрому
«Ужгород»
Забезпечення
авіаційної придатності
ЗОКП «МА
Ужгород»,
забезпечення
сертифікаційних
вимог аеродрому
«Ужгород»

4
Збільшення Послуги з визначення PCN
обсягів
(Проведення натурних
авіаційних
випробувань та
перевезень та
визначення показників
розширення
несучої спроможності
географії
штучних покриттів,
маршрутів
класифікаційного числа
покриттів (PCN)
19. Підвищення
Витрати на оплату
ефективності
земельного та
функціонування екологічного податку
ЗОКП
«Міжнародний
аеропорт
«Ужгород»
20. Підвищення
Витрати на обстеження
рівня безпеки перешкод приаеродромної
авіаційної та
території
пожежної
безпеки
21.
-//Витрати на
обслуговування та монтаж
систем протипожежного
захисту

-//-

Оцінка протипожежного
стану об’єкта та систем
протипожежного захисту
Витрати на підготовку
«Плану управління
небезпеками, що
створюються
представниками дикої
природи у зоні аеродрому»

-//-

18.

22.

23.

-//-

-//-

300

-

300

Забезпечення
сертифікаційних
вимог аеродрому
«Ужгород»

Забезпечення
авіаційної придатності
ЗОКП «МА Ужгород»

-//-

372

-

372

-//650

-

650

-//-

100

-

100

40

-

40

-//140

-

140

Забезпечення
належного рівня
безпеки польотів
Забезпечення
авіаційної придатності
ЗОКП «МА
Ужгород»,
забезпечення
сертифікаційних
вимог аеродрому
«Ужгород»
Підвищення рівня
безпеки польотів
Забезпечення
належного рівня
безпеки польотів

5
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Витрати на забезпечення
безпеки польотів на
аеродромі
Придбання техніки для
служби авіаційної безпеки

-//2 271

-

2271

640

-

640

2 100

-

2100

-//-

Прокладання дороги з
твердим покриттям
вздовж периметру
аеропорту для здійснення
оперативного
патрулювання охоронної
території (6 км 425м
шир.3,2 м);
Придбання та
встановлення системи
контролю безпеки
периметру аеропорту

-//-

Придбання обладнання для
служби авіаційної безпеки

-//-

-//-

Встановлення технічної
сигналізації ДСО для
збереження зброї
воєнізованої охорони
аеропорту

-//-

Придбання аварійнорятувального обладнання

-//-

2 300

60

2360

4 500

404

4904

50

-

50

1 500

28

1528

Забезпечення
належного рівня
безпеки польотів
Забезпечення
сертифікаційної
відповідності САБ
(служби авіаційної
безпеки) ЗОКП
Забезпечення
сертифікаційної
відповідності САБ
(служби авіаційної
безпеки) ЗОКП та
ВОХР
Забезпечення
сертифікаційної
відповідності САБ
(служби авіаційної
безпеки) ЗОКП
Забезпечення
сертифікаційної
відповідності САБ
(служби авіаційної
безпеки) ЗОКП
Забезпечення
сертифікаційної
відповідності САБ
(служби авіаційної
безпеки) ЗОКП та
ВОХР
Забезпечення
належного рівня
аварійно-пожежної
безпеки ЗОКП

6
31.

-//-

Придбання в лізинг
пожежної машини

Підвищення
Виготовлення робочої
2021ефективності
технічної та проєктно2022
функціонування кошторисної документації
ЗОКП
з будівництва пожежно«Міжнародний
рятувальної станції; і
аеропорт
проведення комплексної
«Ужгород»
експертизи.
33.
Реконструкція
2021світлосигнальної
2022
системи аеродрому
«Ужгород» і системи її
електропостачання,
розташованого за
адресою: вулиця
Собранецька, 145, м.
Ужгород, в т.ч.
виготовлення ПКД та
проведення комплексної
експертизи
34.
Капітальний ремонт
2021
покриття місць стоянки
повітряних суден
аеродрому «Ужгород» по
вул. Собранецькій, 145,
м. Ужгород, в т.ч.
виготовлення ПКД та
проведення комплексної
експертизи
32.

-//2 290

-

2 290

-//-

676,4

676,4

-//-

590,0

82 391,8

82981,8

-//-

96,7

47 608,2

47704,9

1 752

1 623

Забезпечення
належного рівня
аварійно-пожежної
безпеки ЗОКП
ПКД та експертні
звіти будівництва
пожежнорятувальної станції

Оновлена
світлосигнальна
система
Міжнародного
аеропорту
«Ужгород» та
системи її
електропостачання

Нове покриття місць
стоянок
Міжнародного
аеропорту
«Ужгород»

7
35.

36.

37.

Капітальний ремонт
покриття руліжної
доріжки аеродрому
«Ужгород» по
вул.Собранецькій, 145 в
м.Ужгород, у т.ч.
виготовлення ПКД та
проведення комплексної
експертизи
Капітальний ремонт
покриття перону в зоні
терміналу аеродрому
«Ужгород» по
вул.Собранецькій, 145 в
м.Ужгород, у т.ч.
виготовлення ПКД та
проведення комплексної
експертизи
Реконструкція
аеровокзалу
міжнародного аеропорту
«Ужгород» по вул.
Собранецькій, 145 в
м. Ужгород
УСЬОГО:

20212022

-//-

67,8

20212022

8615,8

-//-

61,1

20212022

8 548,0

1 737,5

1 798,6

-//20 000,0

20 000,0

Нове сучасне
покриття руліжної
доріжки
Міжнародного
аеропорту
«Ужгород»

Нове покриття
перону
Міжнародного
аеропорту
«Ужгород»

Виліт та приліт
пасажирів через
сучасний аеровокзал
Міжнародного
аеропорту
«Ужгород»

37633 160 285,5 696 198614,5

Примітка: *Джерела фінансування Програми у 2022 – 2024 роках наведено у додатку 2 Програми. Перелік завдань
і заходів Програми та результативні показники на 2022 – 2024 роки визначатимуться на відповідний рік.

Перший заступник голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА

