
 
 
 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
17.11.2020              Мукачево                               № 450 

 

Про схвалення змін до Програми підтримки ММКП «Міжнародний 
аеропорт Мукачево» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69-ї 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 
року №1664 

 З метою  забезпечення умов роботи Мукачівського міського комунального 
підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево», враховуючи Порядок 
розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх 
виконання, затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 31.10.2019 року № 1574, керуючись пп.1 п. «а» ст.27, п.1 ч.2 ст. 
52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

1. Схвалити зміни до Програми підтримки ММКП «Міжнародний 
аеропорт Мукачево» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69-ї 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 року 
№1664,   а саме: 
 1.1. Пункт 9 Розділу І “Паспорт Програми” викласти у наступній редакції: 
“9.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 
всього, у тому числі:  

2020 рік –  1180,8 тис.грн. 

2021 рік –  1957,0 тис.грн. 

2022 рік –  2171,2 тис.грн.” 

 1.2. Підпункт 9.1. пункту 9 Розділу І “Паспорт Програми” викласти у 
наступній редакції: 

“9.1. коштів міського бюджету: Всього 5 309,0 тис.грн., в т.ч.: 



2020 рік –  1180,8 тис.грн. 

2021 рік –  1957,0 тис.грн. 

2022 рік –  2171,2 тис.грн.” 

2. Додаток 1 та Додаток 2 Програми підтримки  ММКП «Міжнародний 
аеропорт Мукачево» на 2020-2022 роки викласти у новій редакції згідно 
додатків 1 та 2 до цього рішення. 
 3. В іншій частині Програму підтримки  ММКП «Міжнародний аеропорт 
Мукачево» на 2020-2022 роки, затверджену рішенням 69-ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 року №1664, залишити 
без змін. 
 4. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на відповідні роки. 
 5. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
(В.Гасинець) подати схвалений проєкт рішення на затвердження Мукачівській 
міській раді. 
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради В.Гасинця. 
 
 
 Міський голова             А.БАЛОГА 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток 1  
 до рішення виконавчого комітету 

   
від 
___



___
___
__ 
№ 

___
___
__  

 
Додаток  1 

до Програми  підтримки ММКП «Міжнародний  
                                                                                                                               

аеропорт Мукачево» на 2020-2022 роки 
 
 
 

  Ресурсне забезпечення Програми підтримки  ММКП «Міжнародний 
аеропорт  Мукачево» на 2020-2022 роки 

            
 тис.грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми 

Етапи виконання програми    
  

  2020 2021 2    

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:     

бюджет Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади 

1180,8 1957,0 21   

Разом 1180,8 1957,0 21   

 

Секретар міської ради

 



 

Керуючий справами виконавчого комітету    

Додаток 2 

 до рішення виконавчого комітету 

   
від 
___
___
___
__ 
№ 

___
___
__  

 
Додаток 2  

                                                                                                                             до  
Програми  підтримки ММКП «Міжнародний  

                                                                                                                           
аеропорт Мукачево» на 2020-2022 роки 

 

Перелік заходів та завдань Програми підтримки  ММКП «Міжнародний 
аеропорт  Мукачево» на 2020-2022 роки 

                                  

№ 
п/п 

Назва напряму 
діяльності 

Перелік заходів 
Програми 

Строк 
виконання 

заходів 

 
Виконавці 

 
Джерела 

фінансува
ння 

О   
  

 
 

 

2020       

1 2 3 4 5 6        

1 Забезпечення  
охорони та 
належного 
утримання  
будівель та  
споруд 
майнового 
комплексу 

• Підтримання  в 
належному стані  
матеріально-
технічної бази 
комунального 
підприємства. 

• Виконання вимог 
з охорони 
аеродромного 
комплексу. 

• Забезпечення 
своєчасної 
виплати 
заробітної плати 

2020-2022 
роки 

 ММКП 
«Міжнародний 
аеропорт 
Мукачево»;  

Міський 
бюджет 

1180      
 

 
 

 
 

   
 

 

  
 

 
 
  

    



працівникам 
підприємствам, 
зборів та 
податків і інших 
обов’язкових 
платежів 

• Проведення 
ревізії земельної 
ділянки на 
відповідність 
межам, згідно 
кадастрової 
справи та 
державного акту. 

• Пошук джерел 
фінансування 
шляхом здачі в 
тимчасову 
оренду 
земельних 
ділянок, а також 
будівель та 
споруд , що 
знаходиться на 
території 
аеродрому. 

• Сприяння 
вирішенню 
питання 
підготовки 
об’єкту до 
передачі 
зацікавленим  
інвесторам на 
конкурсних 
засадах, 
створенню 
інвестиційно -
привабливого 
стану 

  

  
  

 
  

 
 

 
 

  Всього:    1180        

 
 
 



Секретар міської ради                                              
     І. МАНЯК  
             
 

Керуючий справами виконавчого комітету      
     О. ЛЕНДЄЛ 


