
Протокол NЬ 1

проведення засiдання робочоi групи з питань формування
бюджетних запитiв на 2020 piK

KO4D лuсmопаdа 20I9 р. м. Чернiеiв

присутнI члвни роБочоi групи:
Полторацька Свiтлана IBaHiBHa, заступник директора !епартаменту

начiLпьник управлiння бiзнес-клiмату, споживчого ринку та цiноутворення,
еолова робочоi' ерупu;

Опанасенко Володимир Володимирович, начаJIьник вiддiлу фiнансового
забезпечення - головний бухгалтер Щепартаменту, засmупнuк zоловu робочоi'
Zрупu;

Щробишева Свiтлана Василiвна, головний спецiалiст вiддiлу фiнансового
забезпечення !епартаменту, секреmар робочоl' zрупu;

Щорожкiна Iрина Василiвна, голова громадськоi органiзацiТ <Спiлка жiнок
Чернiгiвщини);

Бiлоока Людмила BiKTopiBHa, виконавчий директор Чернiгiвськоi
обласноi органiзацii роботодавцiв <Сiверщина>;

Iльченко Андрiй Володимирович, заступник директор з заг€Lльних питань
Чернiгiвського обласного фоrду пiдтримки iндивiдуального житлового
булiвrrичтва на селi;

Молочко Тарас Вiкторович, генеральний директор ЛО <Регiональний
фоrrд пiдтримки пiдпри€мництва по Чернiгiвськiй областi>;

Рачкова Наталiя IBaHiBHa, член обласноТ координацiйноi ради з питань
розвитку пiдприемництва, директор ТОВ <Канон>;

Хоботня Сергiй Володимирович, директор Агенцii регiонального
розвитку ЧернiгiвськоТ областi

ЗАПРоШЕНI:
Голомозик Роман Петрович, заступник начапьника управлiння бiзнес-

клiмату, споживчого ринку та цiноутворення, начаJIьник вiддiлу забезпечення
розвитку пiдприемництва Щепартаменту;

ГУдОК Наталiя Олегiвна, заступник начzшьника вiддiлу з питань
iнвестицiйноi полiтики !епартаменту;

ВЛаСенко BiKTop Михайлович, начаJIьник вiддiлу зовнiшнiх зносин
зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi та мiжрегiонаJIьного
Щепартаменту;

IBaHiHa Тетяна Олександрiвна, головний спецiалiст .

iнвестицiй Щепартаменту.

спiвробiтництва

вiддiлу державних
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ПОРШОК ЩЕННИЙ:
1. Про визначення потреби в асигнуваннях на 2020 piK з обласного

бюджету для включення до ббджетних запитiв по програмам, головним
розпорядником коштiв яких е .Щепартамент економiчного розвитку обласноТ
державноI адмiнiстрацii.

1. СЛУХАЛИ:
Полторацьку Свiтлану IBaHiBHy, вступне слово;
Опанасенко Володимира Володимировича, щодо виконання бюджетного

регламенту;
Гулок Наталiю Олегiвну, Власенко BiKTopa Михайловича, якi

запропонув€Lли визначити потребу в бюджетних асигнуваннях на 2020 piK по
Програмi розвитку iнвестицiйноi, зовнiшньоекономiчноI та виставково-
ярмарковоТ дiяльностi ЧернiгiвськоТ областi на 20l6 - 2020 роки <Чернiгiвщина

конкурентоспроможний регiон>>, затвердженоi рiшенням третьоi ceciT
обласноi ради сьомого скликання вiд 27 сiчrlя 20116 року М 2-3ЛlII (зi змiнами)
в обсязi, затвердженому цiсю програмою, а саме 1870,0 тис. грн;

Голосували:
За - 9 голосiв, Утримались - 0 голосiв.

Голомозика Романа Петровича, Молочка Тараса Вiкторовича, якi
запропонув€Lпи визначити потребу в бюджетних асигнуваннях gа 2020 piK по
Програмi розвитку м€Lлого i середнього пiдпри€мництва на 20 |7 - 2020 роки,
затвердженоТ рiшенням сьомоi сесiI обласноi ради сьомого скликання вiд
20 грулня 20lб року JЮ 6-7IVII в обсязi, затвердженому цiею програмою, а саме
7250,0 тис. грн;

Голосували:
За - 9 голосiв, Утримались - 0 голосiв.

Iльченка Андрiя Володимировича, який запропонував визначити потребу
В бЮдЖетних асигнуваннях на 2020 piK по Програмi пiдтримки iндивiду€tльного
ЖИТЛОВОГо будiвництва та розвитку особистого селянського господарства
<ВЛаСНИй Дiм> на 20 |6 - 2020 роки, затвердженоТ рiшенням двадцять восьмоI
СеСii Обласноi ради шостого скликання вiд l0 вересня 2015 року (зi змiнами),
вiдповiдно до наданоi Чернiгiвським обласним фондом пiдтримки
iндивiдуального житлового булiвництва на селi пропозицiт (з урахуванням
прогнозних обсягiв надходжень до спецi€Ulьного фо"ду) в обсязi 7000,0 тис.
гривень.

Голосува.пи:
За - 9 голосiв, Утримались - 0 голосiв.

в обzовореннi прuймсulu учасmь членu робочоi' zрупu: Молочко Тарас
Вiкторович, Хоботня Сергiй Володимирович.
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2.ВИРIЦМЛИ:
2.1. Визначити потребу в бюджетних асигнуваннях на 2020 piK в обсягах,

передбачених на виконання заходiв програм, а саме:

по Програмi розвитку iнвестицiйноi, зовнiшньоекономiчноi та
виставково-ярмарковоI дiяльностi Чернiгiвськоi областi на 20Iб - 2020 роки
кЧернiгiвщина конкурентоспроможний регiон>, затвердженоi рiшенням
третьоi cecii обласноi ради сьомого скликання 27 сiчня 20Iб року j\b 2-ЗIVII
(зi змiнами) - 1870,0 тис. грн;

по Програмi розвитку м€Lпого i середнього пiдприемництва на 2017 - 2020
роки, затвердженоТ рiшенням сьомоТ cecii обласноТ ради сьомого скликання вiд
20 грулня201'6 року Ns 6-7IVII-7250,0 тис. гривень;

по Програмi пiдтримки iндивiдуального житлового булiвництва та
розвитку особистого селянського господарства <ВласниЙ дiм> на 20l б - 2020
роки, затвердженоi рiшенням двадцять восьмоi ceciT обласноi ради шостого
скликання вiд 10 вересня 2015 року (зi змiнами), вiдповiдно до наданоТ

C.I. Полторацька

С.В. Щробишева

Чернiгiвським обласним фондом пiдтримки iндивiдуаrrьного житлового
бУлiвниuтва на селi пропозицii (з урахуванням прогнозних обсягiв надходжень
до спецiального фоrrду) в обсязi 7000,0 тис. гривень.

2.2. Скласти та оприлюднити протокол засiдання робочоi групи вiд
04.t 1 .20119 року впродовж 3 робочих днiв на сайтi Щепартаменту економiчного
розвитку обласноi державноТ адмiнiстрацii.

Заступник директора Щепартаменту
економiчного розвитку /
обласноТ державноi адмiнiстрацiТ, / -
голова робочоТ групи rЩa"Ual/

l,/
Протокол вела:
Головний спецiалiст вiддiлу
фiнансового забезпечення Щепартаменту
економiчного розвитку
обласноi державноi адмiнiстрацii',
секретар робочоi групи


