
Wo?
Z Z . A ' L . J a t G

У К Р А Ї Н А
ВГОІ

"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"

РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"

Згідно рішення Рівненської обласної ради № 402 від 23 грудня 2016 року Рівненському 
обласному об’єднанню ВГОІ «Союз Чорнобиль України» були виділені кошти для підтримання 
Статутної діяльності в сумі 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп.
А саме:

- матеріальна допомога - 10 000,00
- комунальні послуги, господарчі витрати, матеріальне заохочення - 59 000,00
- відрядження - 6000.00 коп.

- щорічні заходи пов’язані з роковинами Чорнобильської катастрофи - 25 000,00

Рівненським обласним об’єднанням ВГОІ «Союз Чорнобиль України» за період з січня по 
грудень 2020 року було використано кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) грн.00 коп.

- матеріальна допомога - 10 000.00 коп. отримали громадяни, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи - 20 особа.

- комунальні послуги, господарчі витрати, матеріальне заохочення -  59283,00
- відрядження - 6000,00
- заходи проведені в 2020 році -  24717,00
- поїздка Рівне-Львів-Зарваниця-Рівне- постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС -  10080,00
- поліграфічні послуги -  14637,00

Загальна сума профінансованих видатків.становить 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп.

Україна, 33013 м. Рівне, Майдан Просвіти,1 
Тел/факс (0362) 695-212 E-mail: chornobyl_rivne@i.ua
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35 

E-mail: roda@rv.gov.ua , www.rv.gov.ua Код ЄДРПОУ 13986712

На№ від
Голові обласної ради 
Сергію КОНДРАЧУКУ

Інформація
про хід виконання рішення Рівненської обласної ради

від 18.05.2018 № 936 "Про Програму розвитку та підтримки обласного 
комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Рівне" на 2018-2020 роки

Для підтримки Рівненського аеропорту в області прийнято Програму 
розвитку та підтримки обласного комунального підприємства «Міжнародний 
аеропорт Рівне» на 2018-2020 роки, схвалену розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 18.04.2018 № 235 та затверджену рішенням Рівненської 
обласної ради від 18.05.2018 № 936 із внесеними змінами, якою передбачено 
видатки з обласного бюджету на придбання спеціальної техніки, обладнання та 
погашення заборгованості із заробітної плати, до бюджету, за комунальні послуги 
та енергоносії.

З початку реалізації вказаної Програми, з обласного бюджету протягом 
2019-2020 років, виділено коштів в сумі близько 11 млн.гривень. Зокрема, у 
2019 році на погашення заборгованості по заробітній платі з обласного бюджету 
виділено коштів в сумі 4 813 015,0 грн., у 2020 році -  5 320 824,93 гривні. Крім того, 
у цьому році виділено кошти в сумі 756 779,07 грн. на погашення заборгованості за 
енергоносії.

Для реалізації проектів та ініціатив щодо розвитку ОКП «Міжнародний 
аеропорт Рівне» протягом 2020 року проведено ряд переговорів із потенційними 
інвесторами. Також велися перемовини з авіакомпаніями МАУ, Мотор Січ, Sky up, 
Wizz Air Ryanair, Роза Вітрів, Елерон, Вулкан Ейр, Анда Ейр, Браво, Буковина, 
Українські крила, Джоніка, ДНІПРОАВІА, LOT, Turkish Airlines, Pegasus щодо 
організації виконання регулярних та чартерних авіарейсів.

Разом з пасажирськими перевезеннями заплановано розвивати CARGO 
(вантажні) перевезення.

Враховуючи вигідне географічне розташування аеропорту (наближеність до 
кордонів ЄС, Білорусі) передбачається створення транспортно-логістичного центру.

Відповідно до Меморандуму про взаємодію між Рівненською обласною 
радою, обласним комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Рівне»
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