
Протокол № 1 

проведення засідання робочої групи з питань формування 

бюджетних запитів на 2018 рік 
 

 

«23» жовтня 2017 р.                                                                                  м. Чернігів 

 

 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ: 

Полторацька Світлана Іванівна, заступник директора Департаменту – 

начальник управління бізнес-клімату, споживчого ринку та ціноутворення, 

голова робочої групи; 

Опанасенко Володимир Володимирович, начальник відділу фінансового 

забезпечення – головний бухгалтер Департаменту, заступник голови робочої 

групи; 

Дробишева Світлана Василівна, головний спеціаліст відділу фінансового 

забезпечення Департаменту, секретар робочої групи; 

Жимолостнова Світлана Кузьмінічна, член обласної координаційної ради 

з питань розвитку підприємництва, голова Чернігівської профспілки 

підприємців «Єдність»; 

Ільченко Андрій Володимирович, заступник директор з загальних питань 

Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі; 

Криворучко Євгеній Віталійович, директор Агенції регіонального 

розвитку Чернігівської області; 

Рачкова Наталія Іванівна, член обласної координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва, директор ТОВ «Канон»; 

Самоненко Сергій Васильович, член обласної координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва, директор ПБП «Вимал», член Правління 

Чернігівського обласного об’єднання організацій роботодавців «Сіверщина»; 

Слаутіна Людмила Миколаївна, генеральний директор ДО «Регіональний 

фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області»; 

Сухомлин Юрій Петрович, начальник управління інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності Департаменту; 

Шкарпітко Володимир Анатолійович, представник Чернігівської 

територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про визначення потреби в асигнуваннях на 2018 рік з обласного 

бюджету для включення до бюджетних запитів по програмам, головним 

розпорядником коштів яких є Департамент економічного розвитку обласної 

державної адміністрації. 

 



1. СЛУХАЛИ: 

Полторацьку Світлану Іванівну, заступника директора Департаменту 

економічного розвитку обласної державної адміністрації, голову робочої групи, 

яка запропонувала визначити потребу в бюджетних асигнуваннях на 2018 рік в 

обсягах, передбачених на виконання заходів програм, а саме: 

по Програмі розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та 

виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016 – 2020 роки 

«Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», затвердженої рішенням 

третьої сесії обласної ради сьомого скликання 27 січня 2016 року № 2-3/VII     

(зі змінами) – 1870,0 тис. грн; 

по Програмі розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 – 2020 

роки, затвердженої рішенням сьомої сесії обласної ради сьомого скликання від 

20 грудня 2016 року № 6-7/VII – 5320,0 тис. грн. 

по Програмі підтримки індивідуального житлового будівництва та 

розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2016 – 2020 

роки, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії обласної ради шостого 

скликання від 10 вересня 2015 року (зі змінами), визначити відповідно до 

наданої Чернігівським обласним фондом підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі пропозиції (в межах прогнозних обсягів фінансування) в 

обсязі 5000,0 тис. гривень. 

В обговоренні приймали участь члени робочої групи: Рачкова Наталія 

Іванівна, Самоненко Сергій Васильович, Слаутіна Людмила Миколаївна, 

Шкарпітко Володимир Анатолійович. 

Голосували:  

За – 10 голосів, Проти – 1 голос, Утримались – 0 голосів. 

1. ВИРІШИЛИ: 

1.1. Визначити потребу в бюджетних асигнуваннях на 2018 рік в обсягах, 

передбачених на виконання заходів програм, а саме: 

по Програмі розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та 

виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016 – 2020 роки 

«Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», затвердженої рішенням 

третьої сесії обласної ради сьомого скликання 27 січня 2016 року № 2-3/VII     

(зі змінами) – 1870,0 тис. грн; 

по Програмі розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 – 2020 

роки, затвердженої рішенням сьомої сесії обласної ради сьомого скликання від 

20 грудня 2016 року № 6-7/VII – 5320,0 тис. гривень. 

По Програмі підтримки індивідуального житлового будівництва та 

розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2016 – 2020 

роки, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії обласної ради шостого 

скликання від 10 вересня 2015 року (зі змінами), відповідно до наданої 

Чернігівським обласним фондом підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі пропозиції (в межах прогнозних обсягів фінансування) в 

обсязі 5000,0 тис. гривень. 



2.1. Скласти та оприлюднити протокол засідання робочої групи від 

23.10.2017 року впродовж 3 робочих днів на сайті Департаменту економічного 

розвитку обласної державної адміністрації. 

 

 

Заступник директора Департаменту 

економічного розвитку 

обласної державної адміністрації, 

голова робочої групи       С.І. Полторацька 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст відділу 

фінансового забезпечення Департаменту 

економічного розвитку 

обласної державної адміністрації, 

секретар робочої групи      С.В. Дробишева 


