
Протокол .}{Ь 1

проведення засiдання робочоi групи з питань формування
бюджетних запитiв на 2023 piK

K25D асовmня 2022 р.

присутнI члЕни роБочоi
Полторацька Свiтлана IBaHiBHa,

нач€Lпьник управлiння бiзнес-клiмату,

м. Чернiziв

ГРУПИ:
заступник директора .Щепартаменту
споживчого ринку та цiноутворення,

еолова робочоi'zрупu;
Опанасенко Володимир Володимирович, нач€Lпьник вiддiлу фiнансового

забезпечення - головний бухгалтер .Щепартаменту, засmупнttк zоловu робочоi'
Zрупu;

Щробишева Свiтлана Василiвна, головний спецiалiст вiддiлу фiнансового
забезпечення Щепартаменту, с екр еm ар р о б о чо| zрупu;

Бiлоока Людмила BiKTopiBHa, виконавчий
обласноТ органiзацii роботодавцiв <Сiверщинa>;

директор Чернiгiвськоi

Гоков Сергiй Валерiйович, начаJIьник управляння проектiв регiон€Lпьного
розвитку та фiнансово-економiчного аналiзу;

Iльченко Андрiй Володимирович, заступник директора - начаJIьник
кредитно-договiрного вiддiлу Чернiгiвського обласного фонду пiдтримки
iндивiдуального житлового булiвництва на селi;

Руденко Марiя ЮрiТвна, заступник директора Агенцii регiонатtьного
розвитку Чернiгiвськоi областi;

Сухомлин Юрiй Петрович, заступник директора Щепартаменту -
начzLпьник управлiння реального сектора економiки;

Фiнюк Марiя МиколаТвна, в.о. Генерального директора ДО <Регiональний
фо*rд пiдтримки пiдприемництва по Чернiгiвськiй областi>.

ЗАПРоШЕНI:
Товстолiс Свiтлана Володимирiвна, заступник нач€Lпьника управлiння

бiзнес-клiмату, споживчого ринку та цiноутворення - нач€uIьник вiддiлу
забезпечення розвитку пiдприемництва Щепартаменту;

Аношенко Юрiй Михайлович, заступник нач€Lпьника управлiння
ре€}льного сектора економiки - нач€Lпьник вiддiлу промислового розвитку.

ПОРЩОК ЩЕННИЙ:
1. Про визначення потреби в асигнуваннях на 202З piK з обласного

бюджету для включення до бюджетних запитiв по програмам, головним
розпорядником коштiв яких с ,Щепартамент _економiчного розвитку обласноТ
державноТ адмiнiстрацii.

1. СЛУХАЛИ:
Полторацьку Свiтлану IBaHiBHy, вступне слово;

Товстолiс Свiтлану Володимирiвну, яка запропонувала визначити
пОтребу в бюджетних асигнуваннях на 2023 piK за обласною Програмою



розвитку м€tлого i середнього пiдприсмництва на 202l- 2027 роки в cyMi 59б4,0
тис. гривень;

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

бюджетних асигнуваннях на 202З
<Чернiгiвщина - конкурентоспроможна))
гривень;

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

Iльченка Андрiя Володимировича, який запропонував визначити потребу
в бюджетних асигнуваннях на 2022 piK за обласною Програмою пiдтримки
iндивiдуального житлового булiвництва та розвитку особистого селянського
господарства <Власний дiм> на 2021 2027 роки, вiдповiдно до наданоТ

Чернiгiвським обласним фондом пiдтримки iндивiдуального житлового
булiвничтва на селi пропозицii (з урахуванням прогнозних обсягiв надходжень

до спецiального фонду) в cyMi 9500,0 тис. гривень.

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

2.ВИРIlJМЛИ:
2.1. Визначити потребу в бюджетних асигнуваннях на 202З piK в обсягах,

передбачених на виконання заходiв обласних програм, а саме за:

- обласною Програмою розвитку маJIого i середнього пiдприсмництва на
2021-2027 роки- 5964,0 тис. гривень;

Сухомлина Юрiя Петровича, який запропонував визначити потребу в
piK за Комплексною црограмою
на 2021-2027 роки в cyMi 334З,0 тис.

- Комплексною програмою <Чернiгiвщина - конкурентоспроможна) на
2021-2027 роки - ЗЗ43,0 тис. гривень;

- обласною Програмою пiдтримки
булiвничтва та розвитку особистого селянського господарства <Власний дiм>
gа 202|-2027 роки, вiдповiдно до наданоi Чернiгiвським обласним фондом
пiдтримки iндивiдуального житлового будiвництва на селi пропозицii (з

урахуванням прогнозних обсягiв надходжень до спецiального фонду) - 9500,0
тис. гривень.

2.2. Скласти та оприлюднити протокол засiдання робочоТ групи вiд
25.10.2022 року впродовж З робочих днiв на сайтi Щепартаменту економiчного

голова робочоi групи C.I. Полторацька

Протокол вела:

iндивiдуального житлового

Головний спецiалiст вiддiлу фiнансового /, /
забезпечення Щепартаменту, ,i ,k /,._-
секретар робочоi групи С.В. ЩробишеваlL|


