
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки  

ПОКП «Аеропорт-Полтава» на 2017 – 2020 роки 
 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-
Полтава» на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням тринадцятої сесії обласної 
ради сьомого скликання від 31 січня 2017 року № 353 зі змінами, затвердженими 
рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого 
скликання від 22 грудня 2017 року № 590, рішенням третього пленарного засідання 
вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 16 лютого 2018 року № 614 та 
рішенням пленарного засідання двадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 12 
липня 2018 року № 752, що додаються на 6 аркушах. 
 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на Управління 
інфраструктури Полтавської облдержадміністрації та Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської 
облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію 
обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 
будівництва, транспорту та зв’язку і постійну комісію обласної ради з питань 
бюджету та управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА  

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток 
до рішення пленарного засідання 
___________ сесії обласної ради 
сьомого скликання  
від                                    2018 року 

 

 

 

 

 

Зміни до Програми розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава»  

на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням тринадцятої сесії обласної ради  

сьомого скликання від 31 січня 2017 року № 353 зі змінами 

 

Додаток 1 викласти в новій редакції: 
Додаток 1 

Паспорт 
програми розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава»  

на 2017 – 2020 роки 
 

1. Ініціатор розроблення програми Управління інфраструктури Полтавської 
облдержадміністрації 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої влади 
про розроблення програми 

 

3. Розробник програми Управління інфраструктури Полтавської 
облдержадміністрації 

4. Співрозробник програми ПОКП «Аеропорт Полтава» 

5. Відповідальний виконавець програми Управління інфраструктури Полтавської 
облдержадміністрації, Департамент 
будівництва, містобудування і 
архітектури та житлово-комунального 
господарства Полтавської 
облдержадміністрації 

6. Номер і назва операційної цілі 
Стратегії розвитку Полтавської області 
на період до 2020 року, якій відповідає 
програма 

2.1. Розвиток інноваційного та 
конкурентного виробничого сектору 

7. Термін реалізації програми 2017 – 2020 роки 

8. Бюджети, з яких залучаються кошти 
на виконання програми 

Обласний бюджет, державний бюджет, 
власні кошти 

9. Очікуваний обсяг фінансування 
програми, всього тис. грн. 

413461,58 

 у тому числі за рахунок коштів: 
державного бюджету 
обласного бюджету 
районного, міського, селищного, 
(сільського) бюджету 
інших джерел фінансування 
(власні кошти) 

 
251502,50 
154959,08 

- 
 
 

7000,00 
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Додаток 2 викласти в новій редакції: 

Додаток 2 

 

Напрями діяльності та заходи 

програми розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава»  

на 2017 – 2020 роки 
 

№ 

з/п 

Перелік заходів програми Строк 

вико-

нання 

заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Джерела 

фінансува-

ння 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансуван-

ня, тис. грн. 

Напрям 1. Сплата заробітної плати та погашення заборгованості  

(у тому числі за минулі роки) 

1.1 

 

 

Виплата заробітної плати та 

сплата нарахувань 

2017 – 

2020 

Управління 

інфраструктури 

Полтавської 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

2017 р. –

2750,00 

2018 р. – 

6860,50 

2019 р. – 

6000,00 

2020 р. – 

6200,00 

1.2 Погашення заборгованості до 

бюджету (ЄСВ, ПДФО, 

податок на землю) 

2017 Обласний 

бюджет 

850,00 

РАЗОМ за напрямком 1 22660,50 

Напрям 2. Виконання робіт з реконструкції існуючого аеровокзалу під міжнародний 

пункт пропуску 

2.1 Передпроектна пропозиція на 

капітальний ремонт існуючої 

будівлі аеровокзалу ПОКП 

«Аеропорт-Полтава» з 

улаштуванням міжнародного 

пункту пропуску з 

визначенням об’ємів робіт 

2018 Управління 

інфраструктури 

Полтавської 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

246,08 

2.2 Капітальний ремонт існуючої 

будівлі аеровокзалу ПОКП 

«Аеропорт-Полтава» з 

улаштуванням міжнародного 

пункту пропуску 

2018 Департамент 

будівництва, 

містобудування 

і архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

35674,00 

2.3 Виготовлення проекту 

реконструкції існуючого 

аеровокзалу під міжнародний 

пункт пропуску 

2018 Управління 

інфраструктури 

Полтавської 

облдерж-

адміністрації  

Обласний 

бюджет 

2500,00 

2.4 Реконструкція існуючого 

терміналу під міжнародний 

пункт пропуску 

2017 Обласний 

бюджет 

31450,00 
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2.5 Придбання стаціонарного 

металодетектора для догляду 

пасажирів на авіаційну 

безпеку 

2019 Обласний 

бюджет 

245,00 

2.6 Придбання інвентаря для 

кімнати відпочинку 

прилітаючих екіпажів 

повітряних суден 

2018 Обласний 

бюджет 

50,00 

2.7 Капітальний ремонт кімнати 

відпочинку прилітаючих 

екіпажів повітряних суден в 

приміщенні аеровокзалу 

2018 Обласний 

бюджет 

270,00 

2.8 Заміна зовнішнього 

освітлення привокзальної 

площі та під’їзної дороги до 

аеровокзалу 

2018 Обласний 

бюджет 

420,00 

2.9 Дообладнання системи 

відеоспостереження 

аеровокзалу 

2017 Обласний 

бюджет 

90,00 

2.10 Заміна підвісної стелі 

аеровокзалу 

2018 Обласний 

бюджет 

920,00 

2.11 Поточний ремонт службових 

туалетів на першому поверсі  

2017 

 

Обласний 

бюджет 

70,00 

2.12 Капітальний ремонт даху 

аеровокзалу (3400 кв.м) 

2019 Обласний 

бюджет 

1530,00 

2.13 Збільшення дозволеної 

потужності електроенергії для 

потреб аеровокзалу 

2018 Обласний 

бюджет 

485,5 

РАЗОМ за напрямком 2 73950,58 

Напрям 3. Виконання робіт з реконструкції аеродрому 

3.1 Виготовлення проекту 

реконструкції злітно-

посадкової смуги, руліжної 

доріжки та перону, 

проведення експертизи 

2018 Управління 

інфраструктури 

Полтавської 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

3340,00 

3.2 Поточний ремонт штучної 

злітно-посадкової смуги, 

руліжної доріжки та перону 

(ремонт швів, тріщин та 

локальних руйнувань) 

2018 Обласний 

бюджет 

14820,00 

3.3 Капітальний ремонт штучної 

злітно-посадкової смуги, 

руліжної доріжки та перону 

2018 Державний 

бюджет 

130000,00 

3.4 Дообладнання світлосистеми 

штучної злітно-посадкової 

смуги аеропорту 

2017 Обласний 

бюджет 

3000,00 

3.5 Заміна світлосистеми штучної 

злітно-посадкової смуги 

аеропорту 

2018 Державний 

бюджет 

25000,00 

3.6 Придбання матеріалу для 

швидкісного ремонту 

бетонних покриттів 

2017 Обласний 

бюджет 

74,00 

3.7 Придбання запчастин до 

світлосистеми М2/2 

2017 Обласний 

бюджет 

150,00 
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3.8 Придбання та монтаж 

обладнання для освітлення 

периметру аеропорту 

2020 Обласний 

бюджет 

2300,00 

3.9 Придбання автоматизованого 

дизель-генератора для 

забезпечення резервного 

живлення світлосистеми М2/2 

2018 Обласний 

бюджет 

240,00 

3.10 Дообладнання щитів 

орієнтирів видимості з обох 

напрямків посадки 

освітленням згідно 

сертифікаційних вимог 

2017 Обласний 

бюджет 

295,00 

3.11 

 

Встановлення системи 

посадки повітряних суден 

2018 

 

Державний 

бюджет  

15000,00 

3.12 Заміна системи 

метеозабезпечення аеродрому 

2020 Державний 

бюджет 

3000,00 

РАЗОМ за напрямком 3 197219,00 

Напрям 4. Реконструкція периметрової огорожі аеропорту згідно вимог авіаційної 

безпеки 

4.1 Виготовлення проекту 

оснащення аеропорту 

зовнішнім сітковим 

панельним огородженням 

2017 Управління 

інфраструктури 

Полтавської 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

350,00 

4.2 

 

Реконструкція периметрової 

огорожі аеропорту згідно 

вимог авіаційної безпеки 

2018 

 

 

Обласний 

бюджет 

8670,00 

4.3 

 

 

 

 

Дообладнання зовнішнього 

сіткового панельного 

огородження периметру 

аеропорту протипідкопним 

сітковим полотном 

2019 Державний 

бюджет 

5610,00 

4.4 Дообладнання зовнішнього 

сіткового панельного 

огородження периметру 

аеропорту інтегрованим 

апаратно-програмним 

комплексом технічних засобів 

безпеки «T- rex Sky Security» 

2020 Державний 

бюджет 

30512,50 

РАЗОМ за напрямком 4 45142,50 

Напрям 5. Придбання спецтехніки 

5.1 Пожежний автомобіль для 

аварійно-рятувальної команди 

аеропорту 

 

2018 Управління 

інфраструктури 

Полтавської 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

8600,00 

5.2 Снігоприбиральна машина 

 

2017 Державний 

бюджет 

10460,00 

5.3 Універсальна машина для 

нанесення реагентів на тверді 

покриття аеропорту 

2017 Державний 

бюджет 

7000,00 

5.4 

 

Прибиральна машина на базі 

МТЗ 82 з обладнанням 

2018 Обласний 

бюджет 

604,00 

5.5 

 

 

Придбання деайсера для 

протильодової обробки 

повітряних суден 

2019 Державний 

бюджет 

10623,50 



 

5 

5.6 
 
 

Придбання установки 
наземного електроживлення 
повітряних суден 

2018 Обласний 
бюджет 

2500,00 

5.7 
 
 

Придбання установки 
повітряного запуску 
повітряних суден 

2020 Державний 
бюджет 

6560,00 

5.8 
 

Придбання тягача водильного 
для повітряних суден 

2020 Державний 
бюджет 

4522,50 

5.9 
 

Придбання універсального 
буксирувального водила 

2018 Обласний 
бюджет 

650,00 

5.10 
 

Придбання самохідного 
гідравлічного трапу 

2018 Обласний 
бюджет 

600,00 

5.11 Придбання причепної 
асенізаційної установки 

2018 Обласний 
бюджет 

1100,00 

5.12 
 

Придбання причепної 
водозаправної установки 

2018 Обласний 
бюджет 

847,00 

5.13 Придбання обігрівача для 
обігріву повітряних суден 

2020 Державний 
бюджет 

3214,00 

5.14 Візок для перевезення багажу 
(4 одиниці) 

2018 Обласний 
бюджет 

240,00 

5.15 Придбаня автомобіля 
високої прохідності 
RENAULT DUSTER для 
служби авіаційної безпеки 

2018 Обласний 
бюджет 

550,00 

РАЗОМ за напрямком 5 58071,00 

Напрям 6. Інші заходи 

6.1 Придбання пожобладнання 
(стаціонарні вогнегасники, 
рукава пожежні, з’єднувачі, 
різаки)  

2017 Управління 
інфраструктури 
Полтавської 
облдерж-
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

60,00 

6.2 Виконання денного 
маркування висотних споруд 
аеропорту (освітлювальні 
вежі, труба котельні) 

2017 Обласний 
бюджет 

80,00 

6.3 Придбання запасних частин, 
акумуляторних батарей, 
автомобільних шин для 
проведення поточного 
ремонту спеціальної техніки 

2020 Обласний 
бюджет 

150,00 

6.4 Капітальний ремонт 
пожежного автомобіля 
КАМАЗ 43105 

2017 Обласний 
бюджет 

140,00 

6.5 Поточний ремонт приміщень 
трансформаторних підстанцій 

2018 Обласний 
бюджет 

140,00 

6.6 Капітальний ремонт боксів 
автогосподарства, виробничих 
приміщень 

2018 Обласний 
бюджет 

395,00 

6.7 
 

Придбання ангару для 
легкомоторної авіації 

2017 Обласний 
бюджет 

4000,00 

6.8 Придбання ангару для 
розміщення аварійно-
рятувальної станції 

2019 Обласний 
бюджет 

3000,00 

6.9 Матеріально-технічне 
забезпечення поточної 
діяльності аеропорту 

2017-
2020 

ПОКП 
«Аеропорт - 
Полтава» 

Власні 
кошти 

2017 р. – 
1300,00 

2018 р. – 
1700,00 
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2019 р. – 
1900,00 

2020 р. – 
2100,00 

6.10 Придбання пилососу для 

прибирання салону 

повітряного судна 

2018 Управління 

інфраструктури 

Полтавської 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

35,999 

6.11 Придбання миючої машини 

типу «Керхер» для 

прибирання терміналу 

2018 Обласний 

бюджет 

127,001 

6.12 Придбання переговорних 

пристроїв (30 одиниць) 

2018 Обласний 

бюджет 

150,00 

6.13 Придбання системи реєстрації 

пасажирів 

2018 Обласний 

бюджет 

2018 р. – 

400,00 

2019 р. – 

400,00 

2020 р. – 

300,00 

6.14 Придбання обігрівачів 

електричних для опалення 

аеровокзалу (10 одиниць) 

2018 Обласний 

бюджет 

40,00 

РАЗОМ за напрямком 6 16418,00 

ВСЬОГО з обласного бюджету 154959,08 

ВСЬОГО з державного бюджету 251502,50 

ВСЬОГО власні кошти 7000,00 

ВСЬОГО по Програмі 413461,58 

 

Додаток 3 викласти в новій редакції: 

Додаток 3 

Бюджет 

програми розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава»  

на 2017 – 2020 роки 

Тис. грн. 
Очікувані джерела 

фінансування 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік Частка у 

% від 

загального 

обсягу 

фінансу-

вання 

Обсяг коштів, усього, 

у тому числі: 
62119 263175,08 29308,5 58859 100,0 

державний бюджет 17460 170000 16233,5 47809 60,8 

обласний бюджет 43359 91475,08 11175 8950 37,5 

районні, міські 

бюджети 
- - - - - 

бюджети сіл, селищ, 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

- - - - - 

інші джерела (власні 

кошти) 
1300 1700 1900 2100 1,7 
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Тимчасово виконувач обов’язків 

начальника Управління інфраструктури  

Полтавської облдержадміністрації С.М. Марчишинець 


