
УКРАЇНА

Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Е К О Н О М І Ч Н О Г О  Р О З В И Т К У

Про створення Робочої групи

З метою забезпечення виконання заходів Комплексної Програми 
підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки 
«Чернігівщина конкурентоспроможна» (далі -  Програма), затвердженої 
рішенням четвертої сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 
20.04.2021 № 6-4/УІІІ (із змінами і доповненнями), відповідно до пункту 10 
Положення про використання коштів обласного бюджету для часткового 
відшкодування підприємствам області вартості витрат з сертифікації продукції 
або систем управління Програми (додаток 8 до Програми) та для організації 
роботи, пов’язаної з проведенням розгляду заяв та документів, що додаються 
до неї, прийняттям рішення щодо часткового відшкодування підприємствам 
області вартості витрат з сертифікації продукції або систем управління

н а к а з у ю :

1. СТВОРИТИ Робочу групу з часткового відшкодування підприємствам 
області вартості витрат, пов’язаних з отриманням сертифікату відповідності на 
вироблену ними продукцію або на системи управління (далі -  Робоча група).

2. ЗАТВЕРДИТИ склад Робочої групи (додаток 1).

3. ЗАТВЕРДИТИ Порядок розгляду заяв та прийняття рішень Робочою 
групою (додаток 2).

4. ЗАТВЕРДИТИ зразок заяви та інформаційного листа на отримання 
часткового відшкодування підприємствам області вартості витрат з 
сертифікації продукції або систем управління (додатки 3 та 4).
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5. ЗАТВЕРДИТИ форму Реєстру юридичних осіб для здійснення 
часткового відшкодування вартості витрат, пов’язаних з отриманням 
сертифікату (документу про відповідність на вироблену ними продукцію або на 
систему управління) (додаток 5).

6. ЗАТВЕРДИТИ форму Журналу обліку заяв на отримання часткового 
відшкодування підприємствам області вартості витрат з сертифікації продукції 
або систем управління (додаток 6).

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Д иректор О лександра ХОМ ИК

0



Додаток 1
до наказу директора Департаменту 
економічного розвитку 
облдержадміністрації

17 листопада 2021 р. № 50

Робоча група 
з часткового відшкодування підприємствам області 

вартості витрат, пов’язаних з отриманням сертифікату відповідності 
на вироблену ними продукцію або на системи управління

хомик
Олександра
Дмитрівна

ФІНКЖ
Марія Миколаївна

директор Департаменту економічного розвитку 
Чернігівської обласної державної адміністрації, 
голова Робочої груш ;

В.о. генерального директора Державної організації 
«Регіональний фонд підтримки підприємництва 
Чернігівської області», секретар Робочої групи 
(за згодою);

БРАГИНЕЦЬ 
Олена Миколаївна

Члени Робочої групи:

начальник відділу праці, трудових відносин та 
зайнятості населення управління бізнес-клімату 
Департаменту економічного розвитку Чернігівської 
обласної державної адміністрації;

ВЛАСЕНКО 
Віктор Михайлович

КІЧКО
Владислав
Володимирович

начальник відділу зовнішніх зносин, 
зовнішньоекономічної діяльності управління 
інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності 
Департаменту економічного розвитку Чернігівської 
обласної державної адміністрації;

заступник начальника управління по роботі з 
податковими боргами головного управління 
Державної податкової служби в Чернігівській області
(за згодою);

КОЗАЧОК
Леся Олександрівна

КОЗАР
Тетяна
В о л о димирівна

заступник начальника відділу зовнішніх зносин, 
зовнішньоекономічної діяльності управління 
інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності 
Департаменту економічного розвитку Чернігівської 
обласної державної адміністрації; 
заступник начальника Г оловного управління
статистики в Чернігівській області



КОЗИР
Володимир
Олександрович

ОПАНАСЕНКО 
Володимир 
В оло димирович

ПЕРИНСЬКА
Вікторія
Олександрівна

ПОЛТОРАЦЬКА 
Світлана Іванівна

ПУХОВА 
Тамара Василівна

РОМАНЕНКО 
Ірина Михайлівна

СУХОМЛИН 
Юрій Петрович

ФЕДОСЕНКО 
Юлія Анатоліївна

голова Чернігівської обласної організації 
роботодавців автомобільного транспорту
«Облавтотранс», голова правління Чернігівського 
обласного об’єднання організацій роботодавців
(за згодою);

начальник відділу фінансового забезпечення -  
головний бухгалтер Департаменту економічного 
розвитку Чернігівської обласної державної
адміністрації;

заступник начальника управління -  начальник відділу 
організаційної роботи управління Північного офісу 
Держаудитслужби в Чернігівській області;

заступник директора Департаменту економічного 
розвитку Чернігівської обласної державної
адміністрації -  начальник управління бізнес-клімату, 
споживчого ринку та ціноутворення;

провідний фахівець із сертифікації продукції і послуг 
відділу підтвердження відповідності продукції і 
послуг ДП «Чернігівстандартметрологія» (за згодою);

головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корупції Департаменту економічного 
розвитку Чернігівської обласної державної
адміністрації;

заступник директора Департаменту економічного 
розвитку Чернігівської обласної державної
адміністрації - начальник управління реального 
сектору економіки;

заступник директора Департаменту економічного 
розвитку Чернігівської обласної державної
адміністрації -  начальник управління інвестиційної
та зовнішньоекономічної діяльності.

Заступник директора Департаменту Юлія ФЕДОСЕНКО



Додаток 2
до наказу директора Департаменту 
економічного розвитку 
облдержадміністрації

/У .  /У! 20Р / р .  № 5 #

Порядок розгляду заяв та прийняття рішень 
Робочою групою з часткового відшкодування підприємствам області 

вартості витрат, пов’язаних з отриманням сертифікату відповідності на 
вироблену ними продукцію або на системи управління

1. Відділ зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та 
міжрегіонального співробітництва управління інвестиційної та 
зовнішньоекономічної діяльності Департаменту економічного розвитку 
Чернігівської обласної державної адміністрації (далі - Відділ) здійснює 
попередній прийом заяв з повним пакетом документів від підприємств 
області на часткове відшкодування вартості витрат з сертифікації продукції 
або систем управління (далі - часткове відшкодування) та проводить 
перевірку комплектності поданих документів відповідно до пункту 13 
Положення Комплексної Програми підвищення конкурентоспроможності 
Чернігівської області на 2021 - 2027 роки «Чернігівщина 
конкурентоспроможна» (далі -  Програма) (додаток 8 до Програми).

У разі подання неповного комплекту документів або з порушенням 
вимог Положення Програми, такі документи не реєструються і повертаються 
претенденту.

2. Супровідний лист та заява з пакетом документів на отримання 
часткового відшкодування реєструються відділом управління персоналом 
Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації через систему 
електронного документообігу.

3. Відділ забезпечує ведення Журналу обліку заяв на отримання 
часткового відшкодування підприємствам області вартості витрат з 
сертифікації продукції або систем управління та підготовку засідання 
Робочої групи.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає заяви від підприємств на часткове відшкодування їм вартості 
витрат з сертифікації продукції або систем управління та документи, що 
додаються до відповідної заяви,

- за результатами опрацювання поданих матеріалів приймає рішення 
щодо надання або відмови у наданні часткового відшкодування.



5. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання.

6. Засідання Робочої групи проводить голова.

7. Секретарем Робочої групи є генеральний директор Державної 
організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській 
області».

8. Засідання Робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні 
більше половини її членів.

9. Рішення Робочої групи приймається шляхом голосування більшістю 
голосів присутніх на засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів голос 
головуючого на засіданні є вирішальним.

10. Рішення Робочої групи оформлюється Протоколом, який 
підписується головою Робочої групи, її заступником та всіма членами Робочої 
групи, які брали участь у голосуванні.

11. Відділ протягом 3 робочих днів з дати надходження протоколів 
прийняття рішення про надання часткового відшкодування (відмову в 
наданні часткового відшкодування) письмово інформує про це підприємство.

12. У разі прийняття Робочою групою рішення щодо надання часткового 
відшкодування забезпечується виконання пунктів 16-20 Положення 
Програми (додаток 8 до Програми).

Заступник директора Департаменту



Додаток З
до наказу директора Департаменту 
економічного розвитку 
облдержадміністрації

/ У .  20 2 / р. № 5*Р

Голові Робочої групи з часткового
відшкодування підприємствам області 
вартості витрат, пов’язаних з отриманням 
сертифікату відповідності на вироблену 
ними продукцію або на системи
управління

(повна назва підприємства, код ЄДРПОУ)

Заява

Прошу надати часткове відшкодування витрат на отримання сертифікату 
(продукції, системи управління)_______________

(назва документу)

(назва документу)

виданого_________________________________________
(назва органу сертифікації)

(назва органу сертифікації)

(повна адреса органу сертифікації)

(дата видачі)

За отримання сертифікату (продукції, системи управління) сплачено 
кошти згідно з договором органу сертифікації в сум і______ ___ (у відповідній валюті).

Подаючи цю заяву та документи до неї, засвідчую, що подані 
документи є достовірними.

Додатки: н а _____ арк. у ____ примірнику.

(Посада керівника) (Підпис) (ПІБ)

м.п.
Ш ляхом підписання цього документа відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних», надаю згоду Департаменту розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської обласної 
державної адміністрації на обробку моїх особистих даних, даних підприємства у списках та/або за 
допомогою  інформаційно-телекомунікаційної системи бази даних з метою підготовки відповідно до вимог 
чинного законодавства адміністративної та інш ої інформації, а також внутрішніх документів Департаменту  
розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської обласної держ авної адміністрації. 
Зобов'язую сь при зміні персональних даних надати у найкоротший термін уточнену інформацію. 
П освідчую, що повідомлений про використання інформації про мене, підприємство, з метою надання 
часткового відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та 
міжнародному рівнях. З механізмом часткового відшкодування -  ознайомлений.

«  » __________________ 2 0  р .
(число, місяць, рік)



/ У -  / / _____2 0 ^ / р .  №

Додаток 4
до наказу директора Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації

Інформаційний лист 
до заяви на отримання часткового відшкодування витрат 

підприємства *.з сертифікації продукції або систем управління
1 Повна назва підприємства
2 Посада, ПІБ керівника
3 Код ЄДРПОУ
4 Юридична адреса
5 Фактична адреса
6 Контактні телефони, ел. пошта
7 КВЕД за основним видом діяльності
8 Назва сертифікату, дата видачі
9 Витрати на отримання (у відповідній валюті)
10 Банківські реквізити для здійснення 

перерахування часткового відшкодування (номер 
рахунку, установа банку, її код МФО)

11 Чи отримувало підприємство відшкодування 
витрат з сертифікації продукції або систем 
управління за рахунок коштів місцевих бюджетів 
у поточному році (так/ні, якщо так -  вказати за 
рахунок якого бюджету)

12 Наявність заборгованості із виплати заробітної 
плати (є/відсутня)

- державним (місцевим) бюджетом 
(є/відсутня

- Пенсійним фондом України (є/відсутня
13 Чи визнано підприємство банкрутом або стосовно 

його порушено справу про банкрутство, 
перебуває у стадії припинення діяльності (так/ні)

14 Рівень середньомісячної заробітної плати 
працівників на дату подання заяви, грн

15 Чистий прибуток (+)/збиток (-), одержаний за 
останній календарний рік (зазначити рік), 
останній звітний період поточного року 
(зазначити період), тис. грн

Ф

(Посада керівника) (Підпис) (ПІБ)

м.п.
« »_________________ 2 0  р.

(число, місяць, рік)



/ /  2 0 * ? /р. № 5 Р

Додаток 5
до наказу директора Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації

Реєстр
юридичних осіб для здійснення часткового відшкодування вартості витрат, пов’язаних з отриманням сертифікату (документу

про відповідність на вироблену ними продукцію або на систему управління)
станом на « »_____________ року •*

п/н Дата та 
вхідний номер 

реєстрації 
заяви

Назва юридичної особи -  
претендента на отримання 
часткового відшкодування

Банківські реквізити претендента на 
отримання часткового відшкодування 

(розрахунковий рахунок, найменування 
банку, МФО, код ЄДРПОУ

Фактичні витрати, 
грн.

Сума часткового 
відшкодування згідно 

з Програмою, грн.

1
2
3
4 *
5
6
7

Загальна сума реестру

Генеральний директор Державної організації «Регіональний 
фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» __

Головний бухгалтер Державної організації «Регіональний фонд 
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Додаток 6
до наказу директора Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ

заяв на отримання часткового відшкодування 
підприємствам області вартості витрат з сертифікації

продукції або систем управління



п/н

Реєстраційний  
номер та дата 

реєстрації 
заяви в 

Департаменті

Назва ю ридичної особи, 
-у ч а сн и к а  Програми - код 

ЄДРП О У

Юридична адреса особи -  
претендента на отримання 

компенсації, 
контактні телефони

Банківські 
реквізити 

претендента на 
отримання 

компенсації

Сума
компенсації,

грн

Прізвище, ім ’я та по — 
батькові уповноваж еної 
особи , претендента на 

отримання компенсації

Дата
перераху

вання
компенсації

заявнику
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%

2


