
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 
та обсягів фінансування 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, 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 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання п’ятої сесії восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

06 липня 2021 року      № 193 



Додаток 
до рішення пленарного засідання 
п’ятої сесії обласної ради  
восьмого скликання 
06.07.2021 № 193 

 
 

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

на 2021 – 2023 роки 

 

1) У розділі 1 «Паспорт Програми розвитку та підтримки Полтавського 

обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 – 2023 

роки» (далі – Програма) позицію 9 викласти в такій редакції: 

 

9. Очікуваний обсяг фінансування 

програми, всього тис. грн 
769000,00 

 у тому числі за рахунок коштів: 

державного бюджету 

обласного бюджету 

 

595300,00 

173700,00 

 

2) У розділі 5 «Напрями діяльності та заходи Програми»: 

Пункт 1.2 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 

1.2 Реконструкція 

аеродромного комплексу 

Полтавського обласного 

комунального підприємства 

«Аеропорт-Полтава» за 

адресою: вул. Київська,  

с. Супрунівка Полтавського 

району Полтавської області 

2021-

2022 

 

Департамент 

будівництва, 

містобудування 

і архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Державний 

бюджет 

553000,00 

Обласний 

бюджет 

10000,00 

 

Позицію «Разом за напрямом 1» викласти в такій редакції: 

 
 Орієнтовний 

обсяг 

фінансуван-

ня, тис. грн 

РАЗОМ за напрямом 1 588300,00 



2 

 

Позиції «ВСЬОГО з обласного бюджету» та «ВСЬОГО по Програмі» 

викласти в такій редакції: 

 
 Орієнтовний 

обсяг 

фінансуван-

ня, тис. грн 

ВСЬОГО з обласного бюджету 173700,00 

ВСЬОГО по Програмі 769000,00 

 

3) Розділ 6 «Бюджет Програми» викласти в такій редакції:  

 
Очікувані джерела 

фінансування 
2021 рік 2022 рік 2023 рік Частка у % від 

загального 

обсягу фінансу-

вання 

Обсяг коштів, усього, 
у тому числі: 

641600,00 53900,00 73500,00 100,0 

державний бюджет 595300,00 - - 77,0 

обласний бюджет 46300,00 53900,00 73500,00 23,0 

 

 

 

 


