
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17.08.2021                     Мукачево                                                № 322

Про схвалення проєкту Програми підтримки Мукачівського міського 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево» на 
2022-2024 роки

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:

i. Схвалити проєкт Програми підтримки Мукачівського міського 
комунального підприємства на 2022-2024 роки згідно додатку до даного 
рішення.

ii. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради             
(А.Блінов) подати схвалений проєкт рішення на затвердження Мукачівській 
міській раді.

iii. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова.

Міський голова                                                               А. БАЛОГА

  



Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради

 17.08.2021 № 322

    

ПРОЄКТ
ПРОГРАМИ

підтримки Мукачівського міського комунального підприємства 
«Міжнародний аеропорт Мукачево» на 2022-2024 роки»

1. Паспорт Програми

 1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Управління міського господарства    
Мукачівської міської ради

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 

погодження програми

від ________  2021 р. №____

3. Розробник Програми Управління міського господарства   
Мукачівської міської ради

4. Співрозробники Програми ММКП «Міжнародний аеропорт 
Мукачево»

5. Відповідальний виконавець 
Програми

Управління міського господарства   
Мукачівської міської ради, ММКП 
«Міжнародний аеропорт Мукачево»

5.1 Головний розпорядник коштів Управління міського господарства   
Мукачівської міської ради 

6. Учасники Програми Управління міського господарства    
Мукачівської міської ради, ММКП 
«Міжнародний аеропорт Мукачево»

7. Термін реалізації Програми 2022 -2024 роки

7.1. Етапи виконання Програми 1 етап  2022 рік
2 етап  2023 рік
3 етап  2024 рік

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
заходів Програми

бюджет Мукачівської міської 
територіальної громади

9 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, у 

Всього:  
2022 рік -  1 600,0 тис.грн.
2023 рік -  1 600,0 тис.грн.



тому числі: 2024 рік -  1 600,0 тис.грн.
9.1. коштів місцевого бюджету   4 800,0 тис.грн.
9.2. коштів інших джерел -

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма

Програма підтримки Мукачівського міського комунального підприємства 
«Міжнародний аеропорт Мукачево» розроблена і має на меті належне 
утримання підприємства, охорону та збереження комунального майна, що 
належить до власності Мукачівської міської територіальної громади. 

3. Визначення мети Програми

Фінансування заходів здійснюється в Порядку, визначеному нормативно-
правовими актами, на підставі наданих комунальним підприємством клопотань 
з наведеними обґрунтуваннями щодо необхідності відповідної фінансової 
підтримки за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади із залученням інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством (коштів, отриманих від надання платних послуг; спонсорських 
коштів, отриманих від громадян, установ, організацій та підприємств; інше 
матеріально - технічне забезпечення).

Видатки на виконання заходів щороку передбачаються при формуванні 
показників міського бюджету на підставі наданих розрахунків витрат.

Балансоутримувачем цілісного майнового комплексу Мукачівського 
аеродрому  є  Мукачівське міське комунальне підприємство «Міжнародний 
аеропорт Мукачево» (далі - ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево»), яке 
має на балансі  будівлі та споруди, що розташовані на території аеродрому.

Створення даного комунального підприємства відбулося відповідно до 
рішення Мукачівської міської ради 23 сесії 5-го скликання від 27 листопада 
2007 року. До структури підприємства входить адміністративно-управлінський 
персонал та працівники охорони.

На сьогодні підприємство залишається у складному фінансовому стані 
через відсутність власних обігових коштів.

Програма підтримки ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» 
необхідна для утримання комунального підприємства та направлено на 
забезпечення охорони та збереження майна, що належить до комунальної 
власності територіальної громади Мукачівської міської територіальної громади 
та, в цілому, сприятиме розвитку  інфраструктури міста.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у 
відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів бюджету 



Мукачівської міської територіальної громади в межах бюджетних асигнувань, 
затверджених на їх виконання на відповідний бюджетний період (додаток 1).

Оплата послуг, виконаних власними силами комунального підприємства, 

проводиться відповідно до затвердженого плану використання бюджетних 

коштів (виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату, закупка 

товарно-матеріальних цінностей, оплата послуг, придбання програмного 

забезпечення, сплата податків та зборів до бюджету).

Всі заходи передбачені до реалізації протягом 2022-2024 років.

5. Перелік завдань Програми та результативні показники

Основна мета Програми  забезпечення охорони та належного утримання 
будівель та споруд майнового комплексу - може бути досягнута за рахунок 
реалізації наступних завдань:  

ï� підтримання в належному стані матеріально-технічної бази 
комунального підприємства;

ï�   виконання вимог з охорони аеродромного комплексу;                                                                                                                                                                                                                         
ï�  забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам 

підприємства, зборів та податків і інших обов'язкових платежів;
ï�  роведення ревізії земельної ділянки на відповідність межам згідно 

кадастрової справи та державного акту;
ï�   пошук джерел фінансування шляхом здачі в тимчасову оренду 

земельних ділянок, а також будівель та споруд, що знаходяться на 
території аеродрому;

ï� сприяння вирішенню питання підготовки об'єкту до передачі 
зацікавленим інвесторам на конкурсних засадах, створенню інвестиційно-
привабливого стану підприємства (додаток 2).

6.  Напрями діяльності та заходи Програми

Пріоритетним напрямом Програми є забезпечення стабільної роботи 
комунального підприємства. 

Основними заходами, на виконання яких спрямована дана Програма є:
ï�Підтримання  в належному стані  матеріально-технічної бази 

комунального підприємства.
ï� Виконання вимог з охорони аеродромного комплексу.
ï� Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам 

підприємствам, зборів та податків і інших обов'язкових платежів
ï�Проведення ревізії земельної ділянки на відповідність межам, згідно 

кадастрової справи та державного акту.
ï�Пошук джерел фінансування шляхом здачі в тимчасову оренду 

земельних ділянок, а також будівель та споруд , що знаходиться на території 
аеродрому.



ï�Сприяння вирішенню питання підготовки об'єкту до передачі 
зацікавленим  інвесторам на конкурсних засадах, створенню інвестиційно -
привабливого стану

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління міського господарства Мукачівської міської ради здійснює 
координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально розробляє та подає  
відділу економіки Мукачівської міської ради та фінансовому управлінню 
Мукачівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання 
(Додаток 3 до Програми).

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми 
щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та щороку 
до 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Мукачівської міської 
ради та відділу економіки Мукачівської міської ради інформацію про стан 
виконання відповідних програм згідно додатку 4 до цього Порядку.

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми за 
підсумками року подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан 
виконання програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.

У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і 
джерела фінансування програми, виконання результативних показників у 
динаміці з початку дії програми та пояснювальну записку про роботу 
співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання  
обґрунтування причин невиконання.

Секретар міської ради  Я.
ЧУБИРКО


