
ПРОЄКТ 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного 
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 – 2023 роки 

 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43, пунктом 1 частини 1 статті 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою уточнення заходів 
на 2021 рік, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного 
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 – 2023 роки, затвердженої 
рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 
29 грудня 2020 року № 36 зі змінами, затвердженими рішенням пленарного засідання 
п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання від 06 липня 2021 року № 193, що 
додаються на 2 аркушах. 

 
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління 

інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної 
адміністрації та Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської 
обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – на постійні комісії 
обласної ради: з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 
будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету та управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ       О. БІЛЕНЬКИЙ 



 

 

Додаток 
до рішення пленарного засідання 
шостої сесії обласної ради восьмого 
скликання 
06.07.2021 № 

 
 

Зміни до Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного 
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава»  

на 2021 – 2023 роки 

 
1) Пункт 1 розділу 3 «Проблемні питання, на розв’язання яких спрямована 

Програма, шляхи їх вирішення» доповнити абзацом такого змісту: 
«Реконструкція аеродромного комплексу ПОКП «Аеропорт-Полтава» має 
відповідати вимогам додатку 14 тому I «Проектування та експлуатація 
аеродромів» Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (видання восьме, 
липень 2018 року) та «Сертифікаційним вимогам до аеродромів», які 
затверджені наказом Державної авіаційної служби України від 22.09.2020  
№ 1346, у відповідності до яких територія існуючого аеродрому підлягає 
збільшенню». 

 

2) У розділі 5 «Напрями діяльності та заходи Програми» Напрям 1. 

«Виконання робіт з реконструкції аеродрому» викласти в такій редакції:  

 
№ 

з/п 

Перелік заходів програми Строк 

вико-

нання 

заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Джерела 

фінансува-

ння 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансуван-

ня, тис. грн 

Напрям 1. Виконання робіт з реконструкції аеродрому 

1.1 Виготовлення містобудівної 

документації на місцевому 

рівні, землевпорядної 

документації та витрати на 

відчуження земельних  

ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна, які 

перебувають у приватній 

власності, для суспільних 

потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності, 

пов’язані з реконструкцією  

аеродромного комплексу 

Полтавського обласного 

комунального підприємства 

«Аеропорт-Полтава» за 

адресою: вул. Київська, 

с. Супрунівка Полтавського 

району Полтавської області 

2021 Департамент 

будівництва, 

містобудування 

і архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

10000,00 
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1.2 Виготовлення проєкту на 

реконструкцію  

аеродромного комплексу 

Полтавського обласного 

комунального підприємства 

«Аеропорт-Полтава» за 

адресою: вул. Київська, 

с. Супрунівка Полтавського 

району Полтавської області 

2021  Обласний 

бюджет 

25000,00 

1.3 Реконструкція 

аеродромного комплексу 

Полтавського обласного 

комунального підприємства 

«Аеропорт-Полтава» за 

адресою: вул. Київська,  

с. Супрунівка Полтавського 

району Полтавської області 

2021 –
2022 

Державний 

бюджет 

553000,00 

1.4 Дообладнання щитів 

орієнтирів видимості з обох 

напрямків посадки 

освітленням згідно 

сертифікаційних вимог 

 

2023 Управління 

інфраструктури 

та цифрової 

трансформації 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

 

 

Обласний 

бюджет 

300,00 

РАЗОМ за напрямом 1 588300,00 

 

 

 

Начальник Управління  

інфраструктури та цифрової  

трансформації Полтавської  

обласної державної адміністрації                                       Т. КОСТЕНКО 



Порівняльна таблиця 
до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного  

комунального підприємства "Аеропорт-Полтава" на 2021 – 2023 роки» 
 

Згідно затвердженої Програми зі змінами Проект внесення змін до Програми 
 

 
______ 

Пункт 1 розділу 3 «Проблемні питання, на розв’язання яких спрямована Про-
грама, шляхи їх вирішення» доповнити абзацом такого змісту: «Реконструкція 
аеродромного комплексу ПОКП «Аеропорт-Полтава» має відповідати вимо-
гам додатку 14 тому I «Проектування та експлуатація аеродромів» Конвенції 
про міжнародну цивільну авіацію (видання восьме, липень 2018 року) та 
«Сертифікаційним вимогам до аеродромів», які затверджені наказом Держав-
ної авіаційної служби України від 22.09.2020 № 1346, у відповідності до яких 
територія існуючого аеродрому підлягає збільшенню». 

 
Згідно затвердженої Програми зі змінами Проект внесення змін до Програми 

№ 

з/п 
Перелік заходів 

програми 

Строк 

вико-
нання 
заходу 

Відпові-

дальні ви-
конавці 

Джерела 

фінансу-
вання 

Орієнтов-

ний обсяг 
фінансу-

вання, тис. 

грн. 

№ 

з/п 
Перелік заходів про-

грами 

Строк 

вико-
нання 
заходу 

Відпові-

дальні 
виконавці 

Джерела 

фінансу-
вання 

Орієнтов-

ний обсяг 
фінансу-
вання, 

тис. грн. 

Напрям 1. Виконання робіт з реконструкції аеродрому 

________ 

1.1 Виготовлення місто-
будівної документації 
на місцевому рівні, 

землевпорядної до-
кументації та витра-
ти на відчуження 

земельних  ділянок 
та інших об’єктів 
нерухомого майна, 

які перебувають у 
приватній власності, 
для суспільних пот-

реб чи з мотивів сус-
пільної необхідності, 
пов’язані з реконст-

рукцією  аеродромно-
го комплексу Полта-
вського обласного 

комунального підп-
риємства «Аеропорт-
Полтава» за адресою: 

2021 Департа-
мент буді-
вництва, 

містобуду-
вання і 

архітекту-
ри Полтав-
ської обла-
сної дер-
жавної 

адмініст-
рації 

 

Облас-
ний бю-

джет 

10000,00 
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Згідно затвердженої Програми зі змінами Проект внесення змін до Програми 

№ 
з/п 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
вико-

нання 
заходу 

Відпові-
дальні ви-

конавці 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтов-
ний обсяг 

фінансу-
вання, тис. 

грн. 

№ 
з/п 

Перелік заходів про-
грами 

Строк 
вико-

нання 
заходу 

Відпові-
дальні 

виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтов-
ний обсяг 

фінансу-
вання, 

тис. грн. 

вул. Київська, с. Су-
прунівка Полтавсь-

кого району Полтав-
ської області 

1.1 Виготовлення 
проєкту на реко-
нструкцію  аеро-
дромного ком-
плексу Полтав-
ського обласного 
комунального 
підприємства 
«Аеропорт-
Полтава» за ад-
ресою: вул. Ки-
ївська, с. Супру-
нівка Полтавсь-
кого району 
Полтавської 
області 

2021 Департа-
мент будів-
ництва, міс-
тобудування 
і архітекту-
ри Полтав-
ської облас-
ної держав-
ної адмініс-

трації 
 

Облас-
ний бю-

джет 

25000,00 1.2 Виготовлення проєкту 
на реконструкцію  
аеродромного компле-
ксу Полтавського об-
ласного комунального 
підприємства «Аеро-
порт-Полтава» за ад-
ресою: вул. Київська, 
с. Супрунівка Полтав-
ського району Полтав-
ської області 

2021 Департа-
мент буді-
вництва, 

містобуду-
вання і 

архітекту-
ри Полтав-
ської обла-
сної дер-
жавної 

адмініст-
рації 

 

Облас-
ний бю-

джет 

25000,00 

1.2 Реконструкція 
аеродромного 
комплексу Пол-
тавського облас-
ного комуналь-
ного підприємс-
тва «Аеропорт-
Полтава» за ад-
ресою: вул. Ки-
ївська, с. Супру-
нівка Полтавсь-
кого району 
Полтавської 
області 

2021-
2022 

 

Держав-
ний бю-

джет 

553000,00 1.3 Реконструкція аерод-
ромного комплексу 
Полтавського обласно-
го комунального підп-
риємства «Аеропорт-
Полтава» за адресою: 
вул. Київська, с. Суп-
рунівка Полтавського 
району Полтавської 
області 

2021-
2022 

Держав-
ний бю-

джет 

553000,00 

Облас-
ний бю-

джет 

10000,00 
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Згідно затвердженої Програми зі змінами Проект внесення змін до Програми 

№ 
з/п 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
вико-

нання 
заходу 

Відпові-
дальні ви-

конавці 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтов-
ний обсяг 

фінансу-
вання, тис. 

грн. 

№ 
з/п 

Перелік заходів про-
грами 

Строк 
вико-

нання 
заходу 

Відпові-
дальні 

виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтов-
ний обсяг 

фінансу-
вання, 

тис. грн. 

1.3 Дообладнання 

щитів орієнти-

рів видимості з 

обох напрямків 

посадки освіт-

ленням згідно 

сертифікацій-

них вимог 
 

2023 Управління 

інфрастру-

ктури та 

цифрової 

трансфор-

мації Пол-

тавської 

обласної 

державної 

адмініст-

рації 

Облас-
ний бю-

джет 

300,00 1.4 Дообладнання щитів 

орієнтирів видимості 

з обох напрямків 

посадки освітленням 

згідно сертифікацій-

них вимог 
 

2023 Управ-
ління ін-

фраструк-
тури та 

цифрової 
трансфо-

рмації 
Полтав-
ської об-

ласної 
державної 
адмініст-

рації 

Облас-
ний бю-

джет 

300,00 

 
 
 

Начальник Управління  

інфраструктури та цифрової  
трансформації Полтавської  
обласної державної адміністрації             Т. КОСТЕНКО 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та 

підтримки Полтавського обласного комунального підприємства 

"Аеропорт-Полтава" на 2021 – 2023 роки» 

 

Розробник проєкту рішення: Управління інфраструктури та цифрової 

трансформації Полтавської обласної державної адміністрації. Проєкт рішення є 

актом індивідуальної дії. 

 

Мета: уточнення заходів на 2021 рік. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення  

 

Проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

розвитку та підтримки Полтавського обласного комунального підприємства 

"Аеропорт-Полтава" на 2021 – 2023 роки» розроблений за ініціативи 

Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення  

 

Прийняття рішення обумовлене необхідністю забезпечення реалізації 

заходів з реконструкції аеродромного комплексу Полтавського обласного 

комунального підприємства «Аеропорт-Полтава». 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає внесення змін до Програми в частині 

уточнення заходів на 2021 рік, а саме виокремлення заходу: «Виготовлення 

містобудівної документації на місцевому рівні, землевпорядної документації та 

витрати на відчуження земельних  ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, 

які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності, пов’язані з реконструкцією аеродромного комплексу 

Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава». 

 

4. Правові аспекти 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова 

Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 126 «Про затвердження 

Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року» та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430 «Про 

схвалення Національної транспортної стратегії України на період  

до 2030 року». 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проєкту рішення не передбачає додаткового фінансування 

заходів Програми за рахунок обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

 

Проєкт рішення погоджений Департаментом економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації 

та Департаментом фінансів Полтавської обласної державної адміністрації.  

 

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 забезпечити сертифікаційну спроможність 

головного аеропорту області та його подальший розвиток, що дасть можливість 

аеропорту приймати середньомагістральні повітряні судна світового рівня, 

здійснювати як внутрішні так і міжнародні авіаційні перевезення. 

 

 

 

Начальник Управління  

інфраструктури та цифрової  

трансформації Полтавської  

обласної державної адміністрації                                                 Т. КОСТЕНКО 

 


