ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шоста сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
19.05.2022

Ужгород

№576

Про звіт директора Закарпатського
обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт Ужгород»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішення обласної ради від 04.11.2011 № 326 «Про затвердження
Положення про основні засади управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (обласної
комунальної власності)» зі змінами та доповненнями, Положення про порядок
призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів,
організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад Закарпатської
області, затвердженого рішенням обласної ради від 29.07.2021 № 338,
обласна рада в и р і ш и л а :
Відмовити у затвердженні звіту директора Закарпатського обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» щодо
діяльності підприємства у період із 01 червня 2021 року по 30 листопада 2021
року (додається).
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ГоловіЗакарпатськоїобласноїрад1
Звіт про використання коштів державної допомоги в 2021 році.
Відповідно до Програми підвищення ефективності функціонуванн.:
Закарпатського обласного комунального шдприємства «Міжнародниі
аеропорт Ужгород» на 2021-2024 роки ,затвердженої рішенням обласної раді
від 17 грудня 2020 року №57( останні зміни від 25.02.2021. №127)
В 2021 році державна допомога у розмірі 13 781 830,53 грн. та субвенці 1
у сумі 131 218 5 79,76 грн. використовувалась відповідно до встановлени:
умов та відповідала цілям надання цієї допомоги
Напрямки спрямування коштів, отриманих у формі державної допомоги ,
необхідних для продовження діяльності та шдвищення ефективиосз і
функціонування аеропорту Ужгород на 2021 рік.

№
п/п

Напрямок спрямування коштів
в 2021 році

Фактичний
обсяг
фінансування
2021 р

.

Оплата пращ 1 нарахування на
заробітну плату працівників ЗОКП
1 «МА Ужгород» згідно міжгалузевої
угоди Міністерства транспорту та
профспілки працівників аеропортів
2 Комунальні послуги:

11 153 066 17
808 984,17

Видатки з
державного
бюджету
(субвенція)

Витрати

з

пов'язані

з поточними

ремонтом виробничого обладнання,
будівель та споруд

248 695,00

Витрати пов'язані з підтримкою в
належному стані рухомого майна

0,00

Витрати на забезпечення технічної
5 шдтримки інформаційної безпеки
.
.
та аналізу даних шдприємства

зо 349,20

б

технічного
Послуги
з
обслуговування обладнання

20 400,00

7

функціонування
на
Витрати
лабораторії ПММ

99 671,99

8

сертифікаційну
на
Витрати
придатність служби ПММ

1 768,00

Витрати на забезпечення повного
9 циклу авіапаливозабезпечення за
сучасними вимогами

0,00

!

4

10 Витрати на страхування
проведення
на
Витрати
обов'язкових видів навчання, курси
11
та
кваліфікації
підвищення
перепідготовку кадрів
Витрати на придбання паливо12 мастильних матеріалів для власних
потреб
І
Експертні послуги для сертифікація
13
служб:

66 705,22

42 620,00

З 536,00

Витрати на закупівлю обладнання
14 та матеріалів необхідних для
сертифікаційної придатності служб

0,00

15 Витрати пов'язані з охороною праці

0,00

Витрати на медичне забезпечення
аеропорту
Витрати пов'язані з підготовкою
17
аеродрому до ВШІ та ОЗП

16

І

136 101,00

26 682,22

0,00

І

Послуги
з
визначення
PCN
(Проведення натурних випробувань
та визначенн_я показників несу:ої
18
спроможності штучних покритпв,
класифікаційного числа покриттш
(PCN)
19

Витрати на оплату земельного та
еколопчного податку

Витрати на об~теження··· перешкод
приаеродромної територц
Витрати на обслуговування та
21 монтаж систем протипожежного
захисту
Оцінка протипожежного
стану
22 об'єкту та систем протипожежного
захисту

0,00

47 391,89

20

1

0,00

0,00

0,00

Витрати на шдготовку "Плану
управління
небезпеками,
що
23
створюються представниками дикоі
природи у зоні аеродрому"

28 510,00

Витрати на забезпечення безпеки
.
.
польопв на аеродромі

0,00

Придбання техніки
авіаційної безпеки

0,00

24
25

для

служби

Прокладання дороги з твердим
покриттям
вздовж периметру
аеропорту
для
здійснення
26
оперативного
патрулювання
охоронно~ території (б км 425м
шир.3,2м);
Придбання
та
встановлення
2 7 системи
контролю
безпеки
периметру аеропорту
Придбання обладнання для служби
авіаційної безпеки
технічної
Встановлення
сигналізації ДСО для збереження
29
охорони
зброї
воєнізованої
аеропорту
Придбання аварійно-рятувального
30
обладнання

28

0,00

0,00

11 496,00

0,00

240 350,51

31

З2

І

33

34

35

36

37

38

Придбання
машини

в

шзинг

пожежної

Виготовлення робочої технічної та
проектно-кошторисної
документації
з
будівництва
Світлосигнальної
системи
аеропорту
"Ужгород" пожежно
рятувальної станції 1 проведення
комплексної експертизи.
Виготовлення КПД з
каштального ремонту
асфальтобетонного покриття
руліжної доріжки
Виготовлення КПД з
каштального ремонту
асфальтобетонного покриття
перону
Виготовлення КПД з
каштального ремонту
асфальтобетонного покриття
стоянок суден
Проведення комплексної
експертизи поектної документації
за робочим проектом з
каштального ремонту
асфальтобетонного покриття
руліжної доріжки
Проведення комплексної
експертизи поектної документації
за робочим проектом з
каштального ремонту
асфальтобетонного покриття
стоянок повітряних суден
Проведення комплексної
експертизи поектної документації
за робочим проектом з
капітального ремонту
асфальтобетонного покриття
перону

0,00

590 000,00

44 200,00

49 400,00

48 000,00

23579,16

48 624,84

11 699, 16

Капітальний ремонт покриття
.
місць стоянки повпряних суден
аеродрому «Ужгород» по вул.
39 Собранецькій, 145, в м. Ужгород, в
т. ч. виготовлення ГІКД та
проведення комплексної
експертизи
Реконструкція світлосигнальної
системи аеродрому «Ужгород» і
системи її електропостачання,
розташованого за адресою: вулиця
40
Собранецька, 145, м. Ужгород, в
т.ч. виготовлення ГІКД та
проведення комплексної
експертизи

.

0,00

43 545 200,00

0,00

79 683 053,39

Капітальний ремонт покриття
.
.. .
руліжноі доріжки аеродрому
41 "Ужгород" по вул.Собранецькій,
145 в м.Ужгород, в т.ч.
виготовлення ПКД та проведення
комплексної експертизи
Капітальний ремонт покриття
.
.
перону в зоні терміналу аеродрому
42 "Ужгород" по вул.Собранецькій,
145 в м.Ужгород в т.ч.
виготовлення ПКД та проведення
комплексної експертизи
Реконструкція аеровокзалу
міжнародного аеропорту
«Ужгород» по вул. Собранецькій,
43
145 в м. Ужгород в т.ч.
виготовлення ПКД та проведення
комплексної експертизи
Стягнення
за
виконавчим
.
.
провадженням зпдно рішення суду
разом

7 990 326,37

0,00

13 781 830,53

131 218 579,76

З повагою,
Директор

О. Коцюба

В.о. головного бухгалтера

Г. Голубовська

