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Про виконання Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2017 – 2020 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та відповідно до пунктів 3, 5 статті 2, пункту 1 статті 17
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», заслухавши звіт тимчасово
виконувача обов’язків начальника Управління інфраструктури та цифрової
трансформації Полтавської обласної державної адміністрації С. Марчишинця,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
звіт про виконання Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2017 – 2020 роки,
затвердженої рішенням пленарного засідання тринадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання від 31.01.2017 № 353 зі змінами, що додається на 5 аркушах,
взяти до відома.
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Звіт про виконання
Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного комунального
підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2017 – 2020 роки
Рішенням 13 сесії обласної ради 7 скликання від 31.01.2017 № 353
затверджено Програму розвитку та підтримки Полтавського обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2017 – 2020 роки (далі –
ПОКП «Аеропорт-Полтава»).
Мета Програми передбачала стабілізацію фінансово-економічної
діяльності ПОКП «Аеропорт-Полтава» та забезпечення його розвитку з
використанням наявного виробничого потенціалу шляхом надання йому
статусу міжнародного, з подальшим відкриттям внутрішніх та міжнародних
регулярних авіарейсів, що сприятиме реалізації туристичного потенціалу
Полтавської області та формуванню її інвестиційної привабливості.
Відповідальними за реалізацію заходів Програми є: Управління
інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної
адміністрації та Департамент будівництва, містобудування і архітектури та
житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної
адміністрації, який є відповідальним виконавцем заходу Програми
«Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу ПОКП «АеропортПолтава» з улаштуванням міжнародного пункту пропуску».
Виконання заходів даної Програми дозволило отримати статус
міжнародного, забезпечити сертифікаційну спроможність головного
аеропорту області та його подальший розвиток.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1024-р
відкрито міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту
«Полтава» для вантажного і пасажирського повітряного сполучення з
постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи.
Плановий обсяг фінансування заходів Програми з урахуванням
внесених змін на 2017 – 2020 роки становив 415,2 млн грн, з них з обласного
бюджету – 167,3 млн грн, державного бюджету – 240,9 млн грн, власні кошти
підприємства – 7 млн грн.
Всього за 2017 – 2020 роки заходи Програми з обласного бюджету
профінансовано на суму 86,4 млн грн, що становить 52% від запланованого.
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У 2017 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету згідно
Програми був передбачений у розмірі 43,4 млн грн. Фактично профінансовано
на загальну суму 4,3 млн грн, що склало 10% від запланованих обсягів
фінансування.
Кошти спрямовані на заходи, передбачені Програмою, а саме:
- виплату заробітної плати та сплату нарахувань за 2017 рік –
2632,9 тис грн;
- погашення заборгованості до бюджету (ЄСВ, ПДФО, податок на землю)
– 842,1 тис грн;
- виготовлення проєкту оснащення аеропорту зовнішнім сітковим
панельним огородженням – 221,4 тис грн;
- придбання матеріалів, обладнання, виконання робіт та послуг –
638,4 тис грн.
У 2018 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету згідно
Програми був передбачений у розмірі 78,5 млн грн. Фактично виділено коштів
на загальну суму 66,1 млн грн, що склало 84% від запланованих обсягів
фінансування.
З метою приведення інфраструктури аеропорту у відповідність з
міжнародними стандартами в рамках реалізації вищезазначеної Програми у
2018 році здійснено наступні заходи:
1. Капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу з улаштуванням
міжнародного пункту пропуску (38 млн грн).
Виконано улаштування перегородок, внутрішнє опорядження приміщень,
заміну мереж електро-, водопостачання та водовідведення, змонтовано
пожежну, охоронну системи, систему відеоспостереження та оповіщення,
виконано заміну віконних та дверних блоків, часткову заміну вітражів,
опорядження фасаду, ремонт покрівлі та вимощення.
Крім
того,
придбано
меблі
та
устаткування,
зокрема,
рентгенотелевізійний інтроскоп, рольганги непривідні, комп’ютерну техніку,
комплект стрічкового транспортеру, металошукач, детектор вибухових
речовин, побутову техніку, стійку реєстрації пасажирів, стійку виходу на
посадку, кабіну паспортного контролю.
2. Поточний ремонт штучної злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки
та перону (14,6 млн грн).
Проведено роботи з відновлення деформацій покриття, зокрема ремонт
цементно-бетонного покриття, швів, тріщин та локальних руйнувань;
маркування аеродромних покриттів та меж перону.
3. Укомплектування спецтехнікою та обладнанням (7,2 млн грн).
Зокрема, придбано: прибиральну машину на базі МТЗ 82 з обладнанням,
установку наземного електроживлення повітряних суден, універсальне
буксирувальне водило, причіпні водозаправну та асенізаційну установки,
аеропортовий пасажирський трап тощо.
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Крім цього, кошти спрямовані і на виплату заробітної плати та сплату
нарахувань працівникам підприємства (6,3 млн грн), при штатній чисельності у
2018 році 61 працівник.
У 2019 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету згідно
Програми був передбачений у розмірі 30,7 млн грн. Фактично виділено коштів
на загальну суму 7,8 млн грн, що склало 25% від запланованих обсягів
фінансування. Кошти спрямовані на виплату заробітної плати та сплату
нарахувань працівникам підприємства.
У 2020 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету згідно
Програми був передбачений у розмірі 14,7 млн грн. Фактично виділено коштів
на загальну суму 8,2 млн грн, що склало 56% від запланованих обсягів
фінансування. Кошти спрямовані на виплату заробітної плати та сплату
нарахувань працівникам підприємства.
Надходження та витрати власних коштів ПОКП «Аеропорт-Полтава»
за 2017 – 2020 роки

Надходження, тис грн
Витрати, тис грн

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1409,7
1221,2

2692,4
2590,9

4067,0
3823,1

11 місяців
2020 року
2276,8
2543,3

Власні кошти ПОКП «Аеропорт-Полтава» отримало за: аеропортове
обслуговування літаків, здачу майна в оренду, квартплату за проживання у
гуртожитку, прибирання злітно-посадкової смуги для ТОВ «Льотна школа
"Кондор"», зберігання нафтопродуктів та надання інших послуг. Отримані
кошти спрямовані на матеріально-технічне забезпечення поточної діяльності
аеропорту.
Реалізовані заходи Програми дозволили забезпечити виконання
міжнародних та внутрішніх чартерних авіарейсів, сприяти здійсненню
навчально-тренувальних польотів.
Зокрема, 26 березня 2019 року з міжнародного аеропорту «Полтава»
здійснено перший чартерний рейс Полтава – Шарм-ель-Шейх (Єгипет), а
02 травня 2019 року – перший авіарейс Полтава – Анталія (Туреччина).
Всього з 26 березня по 20 червня 2019 року здійснено 37 чартерних
авіарейсів, з них: з аеропорту «Полтава» відправлено 19 авіарейсів (до Єгипту –
7, до Туреччини – 12), прийнято 18 рейсів (з Єгипту – 7, з Туреччини – 11).
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Рух повітряних суден та кількість обслуговуваних пасажирів чартерних
рейсів, що здійснені в ПОКП «Аеропорт-Полтава» за 2017 – 2020 роки
Кількість
літаковильотів

41

Кількість пасажирів, осіб
Внутрішні рейси
Міжнародні
рейси
ПриВідпра- При- Відпрабуло
влено
було
влено
2017 рік
165
174
-

59

2018 рік
301

91

56

144

100

90

192

116

104

323

2298

Основні напрямки
Внутрішні
Міжнародні

Київ, Харків, Рівне,
Запоріжжя, Дніпро,
Кропивницький

-

Київ, Харків,
Кропивницький,
Кривий Ріг,
Запоріжжя, Житомир,
Дніпро та інші

Франкфурт,
ЛондонСтанстед,
Лісабон та Баку

2019 рік
2435
Київ та Харків, разові
напрями Львів та
Вінниця

Січень – листопад 2020 року
5
Київ, Харків, Кривий
Ріг, Дніпро, Житомир

Шарм-ЕльШейх та
Анталія, також
були виконані
разові польоти
на Бидгощ,
Відень та
Франкфурт
Тель-Авів

Разом з тим, ТОВ «Льотна школа "Кондор"» в рамках навчальнотренувальних польотів здійснено: 2017 рік – 2819 літако-вильотів; 2018 рік –
5592; 2019 рік – 6986; січень – листопад 2020 року – 5628.
Для виконання вимог авіаційної безпеки, здійснення міжнародних та
внутрішніх авіарейсів заходів, що були реалізовані за рахунок обласного
бюджету в рамках Програми розвитку та підтримки ПОКП «АеропортПолтава» на 2017 – 2020 роки, недостатньо.
У свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016
№ 126 затверджено Державну цільову програму розвитку аеропортів на період
до 2023 року (далі – Державна програма). Заходи щодо розвитку ПОКП
«Аеропорт-Полтава» включені до даної програми. Прогнозований обсяг
фінансових ресурсів з державного бюджету для забезпечення розвитку
аеропорту на період 2016 – 2019 років становив 450 млн грн.
Оскільки кошти на розвиток аеропорту протягом реалізації Державної
програми не виділялися, державної підтримки потребують заходи з розбудови
інфраструктури
аеропорту:
реконструкція
аеродромного
комплексу;
реконструкція периметрової огорожі аеропорту.
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Комплексна модернізація інфраструктури аеропорту та паралельно
активна маркетингова позиція спільно з туристичним бізнесом, сприятиме
залученню авіакомпаній, початку стабільної діяльності аеропорту та його
інвестиційній привабливості.
Тимчасово виконувач обов’язків
начальника Управління
інфраструктури та цифрової
трансформації Полтавської
обласної державної адміністрації

С. МАРЧИШИНЕЦЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про виконання Програми розвитку та підтримки
Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт-Полтава"
на 2017 – 2020 роки»
Розробник проєкту рішення: Управління інфраструктури та цифрової
трансформації Полтавської обласної державної адміністрації. Проєкт рішення є
актом індивідуальної дії.
Мета: дотримання пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми розвитку та
підтримки
Полтавського
обласного
комунального
підприємства
"Аеропорт-Полтава" на 2017 – 2020 роки», затвердженої рішенням тринадцятої
сесії обласної ради сьомого скликання від 31 січня 2017 року № 353 зі змінами
(далі – Програма) розроблений на підставі пункту 5 статті 2 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації».
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття рішення обумовлене необхідністю
виконання Програми по завершенню терміну її реалізації.

звітування

про

3. Суть проєкту рішення
Проєкт рішення передбачає звіт про стан реалізації заходів Програми
протягом 2017 – 2020 років.
4. Правові аспекти
Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проєкту рішення не потребує витрат з обласного бюджету.
6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт рішення не потребує з’ясувань.
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7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.
8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
9. Прогноз результатів
Виконання рішення дозволить оцінити ефективність реалізації заходів
Програми щодо розвитку та підтримки регіонального аеропорту.

Тимчасово виконувач обов’язків
начальника Управління
інфраструктури та цифрової
трансформації Полтавської
обласної державної адміністрації

С. МАРЧИШИНЕЦЬ

