
Протокол N 1

проведення засiдання робочоi групи з питань формування
бюджетних запитiв на 2021 piK

<22у асовmня 2020 р. tи. Чернiziв

ПРИСУТНI ЧЛЕНИ РОБОЧО[ ГРУПИ:
Полторацька Свiтлана IBaHiBHa, заступЕик директора .Щепартаменту -

начальник управлiння бiзнес-клiмату, споживчого ринку та цiноутворення,
zолова робочо| zрупu;

Опанасецко Володимир Володимирович, начмьник управлiння
фiнансового забезпечення - головний бухгалтер,щепартаменry, засmупнuк
zоловu робочоi zрупu;

,.Щробишева Свiтлана Василiвна, головний спецiалiст вiддiлу
бухгмтерського облiку та фiнансово-кредитного забезпечення,Щепартаменry,
секреmар робочоi zруmu;

пекуровська олена Миколаiъна, голова громадськоi органiзацii <спiлка
жiнок Чернiгiвщини>;

Iльченко Андрiй Володимирович, заступник директора з загальних
питань Чернiгiвського обласного фонду пiдтримки iндивiдуаJIьного житлового
будiвництва на селi;

Неудачина Валерiя Олександрiвна, Генеральний директор ДО
<РегiональнИй фонД пiдтримкИ пiдприемництва по ЧернiгiвськiЙ областi>;

Бойправ Борис Степанович, голова Чернiгiвськоi обласноi органiзацii
пiдприемцiв - роботодавцiв <Чернiгiвщинu;

Крапивний олег Вiкторович, заступник директора !епартаменry -
начальник управлiння розвитку сiльського господарства;

Федосенко Юлiя Анатолiiъна, засryпник директора ,щепартаменту -
начаJIьник управлiння iнвестицiйноi та зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

ЗАПРоШЕНI:
Фiнюк Марiя Миколатвна, заступник Генерального директора до

<РегiональнИй фонД пiдтримкИ пiдприемництва по Чернiгiвськiй областilr;
муравйова олена Миколаiвна заступник директора Агенцiт регiон.lльного

розвитку Чернiгiвськоi областi;
Голомозик Роман Петрович, заступник начiUIьника управлiння бiзнес-

клiмаry, споживчого ринку та цiноутворення, нач€uIьник вiддiлу забезпечення
розвитку пiдприемництва,Щепартаменry;

гулок Натаrriя Олегiвна, заступник нач€lJIьника вiддiлу з питань
iнвестицiйноi полiтики,Щепартаменту;

ВласенкО BiKTop Михайлович, начальниК вiддiлу зовнiшнiх зносин,
зовнiшньоекономiчноi дiяльностi та мiжрегiонального спiвробiтництва
.Щепартапленту;

Аношенко Юрiй Михайлович, заступник наччuIьника управлiння
реального сектора економlки - нач Iьник вiддiлу промислового розвитку;



Попова Людмила Петрiвна, заступник начшIьника управлiння
фiнансового забезпечення - начальник вiддiлу бухга,rтерського облiку та
фiнансово-кредитпого забезпечення;

Бардаков Андрiй Борисович, заступник начмьника вiлдiлу аналiзу АПК
та розвитку сiльських територiй.

ПОРЯДОКЩЕННИЙ:
l. Про визначення потреби в асигнуванн ях на 202| piK з обласного

бюджету для включення до бюджетних запитiв по програмам, головним
розпорядником коштiв яких € ,Щепартамент розвитку економiки та сiльського
гасподарства обласноi державноi адмiнiстрацii.

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

регламен]ry;
Голомозика Романа Петровича, який запропонував визначити потребу в

бюджетних асигнуваннях на 202l piK за проектом обласноi Програми розвитку
малого i середнього пiдприемництва gа 202l- 2027 роки в cyMi 4295,0 тис.
гривень;

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

Федосенко Юлiю АнатолiiЪну, яка запропонувала визначити потребу в
бюджетних асигнуваннях на 202l piK за проектом Комплексноi програми
<Чернiгiвщина - конкурентоспроможна>> Ha2021-2027 роки в cyMi З000,0 тис.
гривень;

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

Iльченка Андрiя Володимировича, який запропонував визначити потребу
в бюджетних асигнуваннях на 2021 piK за проектом обласноТ Програми
пiдтримки iндивiдуального житлового будiвництва та розвитку особистого
селянського господарства <Власний дiм> на 202l - 2027 роки, вiдповiдно до
наданоi Чернiгiвським обласним фондом пiдтримки iндивiдуального житлового
будiвництва на селi пропозицii (з урахуванням прогнозних обсягiв надходжень
до спецiального фонду) в cyMi 8000,0 тис. гривень.

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

Крапивний Олег Вiкторович, який запропонував визначити потребу в
бюджетних асигнуваннях на 2021 piK за:

- Програмою пiдтримки розвитку сiльськогосподарських обслуговуючих
кооперативiв Чернiгiвськоi областi на 201,7 -202l роки в cyMi 500,0 тис. гривень;

- Програмою пiдтримки органiчного виробництва в Чернiгiвськiй областi
на20|6-202| роки в cyMi 600,0 тис. гривень;

- Комплексною програмою пiдтримки розвитку агропромислового
комплексу Чернiгiвськоi областi lнa202l - 2027 роки в cyMi l550,0 тис. гривень;



- використаНням коштiв, що надходяТь до обласного бюджету у Ilорядку
вiдшкодування втрат сiльськогосподарського та лiсогосподарського
виробництва при вiдведеннi земель дп" потреб, Ее пов'язаних iз
сlльськогос'IОдарськиМ i лiсогосподарським виробництвом в cyMi 105,0 тис.
гривень.

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

2.ВИРI|JМЛИ:
2,1. ВизначиТи потребУ в бюджетних асигнуваннях на 2021, piK в обсягах,

передбачених на виконання заходiв обласних програм, а саме за:
- проектом обласноi Програми розвитку малого i середнього

пiдприсмництва на 2021- 2027 роки - 4295,0 тис.гривень;
- проектом Комплексноi програми <чернiгiвщин а -конкуреЕтоспроможна> :яa2021-2027 роки - 3000,0 тис. гривень;
- проектом обласноi Програми пiдтримки iндивiдуального житлового

булiвничтва та розвиткУ особистогО ..n"".i*o.o господарства <Власний дiм>
на 202|-2027 роки, вiдповiдно до наданоi Чернiгiвським обласним фоrдо,пiдтримки iндивiдуального житлового булiвництва на селi пропозицiТ (з
урахуванням прогнозних обсягiв надходжень до спецiального фонду) - 8000,0
тис. гривень;

- Програмою пiдтримки розвитку сiльськогосподарських обслуговуючих
кооперативiв ЧернiгiвськоТ областi на20|1-202| роки - 500,0 тис. гривень;

_ - Програмою пiдтримки органiчного виробництва в Чернiгiвськiй областi
на 20|6-202| роки - б00,0 тис. гривень;

- Комплексною програмою пiдтримки розвитку агропромислового
комплексУ Чернiгiвськоi областi Ha202l - 2О27 роки- 1550,0 тис. гривень

- використанням коштiв, що надходять до обласного бюджету у порядку
вiдшкодування втрат сiльськогосподарського та лiсогосподчрського
виробництва при вiдведеннi земель для потреб, не пов'язаних iз
сlльськогосподарським i лiсогосподарським виробництвом - 105,0 тис. гривень.

2.2. Скласти та оприлюднити протокол засiдання робочоi грl.пи вiд
22,10.2020 року впродОвж 3 робочИх днiВ на сайтi .Щепартаменту pu.urrny
економiки та сiльського господарства обласноi державноi адмiнiстрацii.

Заступник директора Щепартаменry,
голова робочо[ групи

Протокол вела:
Головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського
облiкутафiнансово-кредитногозабезпечення l
Щепартаменry, секретар робочоi групи 
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С.В. Щробишева
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