
Протокол }(b 1

проведення засiдання робочоI групи з питань формування
бюджетних запитiв на 2022 piK

в,03> лuсmопаdа 202l р. м. Чернiеiв

присутнI члЕни роБочоi групи:
Полторацька Свiтлана IBaHiBHa, заступник директора .Щепартаменту

нач€шьник управлiння бiзнес-клiмату, споживчого ринку :га цiноутворення,
zолова робочоi' 2рупu;

Опанасенко Володимир Володимирович, начаJIьник вi;цдiлу фiнансового
забезпечення - головний бухгалтер Щепартаменту, засmупнuк i|оловu робочоt
z|рr,пu;

Щробишева Свiтлана Василiвна, головний спецiалiст вiддi.пу фiнансового
забезпечення .Щепартаменту, с е кр еm ар р о б о чо| zрупu;

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

Щарницька Юлiя Геннадiiвна, директор Агенцii регiоrlального розвитку
Чернiгiвськоi областi ;

Iльченко Дндрiй Володимирович, заступник директора-начальник
кредитно-договiрного вiддiлу Чернiгiвського обласного фонду пiдтРИМКи

iндивiдуального житлового булiвництва на селi;
Пекуровська Олена Миколаiвна, голова громадськоi орг'анiзацiТ КСпiлКа

lKiHoK Чернiгiвщини>;
сухомлин юрiй петрович, заступник директора,щепарт,аменту _

начаJIьник управлiння реального сектора економiки;
Федосенко Юлiя АнатолiТвна, заступник директора l{епартаменТУ -

нач€шьник управлiння iнвестицiйноТ та зовнiшньоекономiчноi дiяльностi;
Фiнюк Марiя Миколаiвна, в.о. Генерального директора ДО <РегiональниЙ

фоrд пiдтримки пiдприсмництва по Чернiгiвськiй областi>.

ЗАПРоШЕНI:
Голомозик Роман Петрович, заступник начаJIьника управлiння бiзнес-

клiмату, споживчого ринку та цiноутворення - нач€шьник вiдцдiлу забезпечення

розвитку пiдприсмництва Щепартаменту;
дношенко Юрiй Михайлович, заступник начuLльника управлlння

реаJIьного сектора економiки - начaшьник вiддiлу промисловOго розвитку.

ПОРШОК ДЕННИЙз
1. Про визначення потреби в асигнуваннях на 2022 piK з обласногО

бюджету для включення до бюджетних запитiв по прOграмам, головним

розпоряДникоМ коштiв яких е ЩепартаменТ економiчного розвитку обласноI

державноi адмiнiстрацii.

1. СЛУхАЛИ:
Полторацьку Свiтлану IBaHiBHy, вступне слово;



Голомозика Романа Петровича, який запропонував визначити поlребу в
бюджетних асигнуваннях на 2022 piK за обласною Програмою розвитку маJIого
i середнього пiдприсмництва на 202l-2о27 роки в cyMi +sos,o тис. гривень;

Голосували:
За - 10 голосiв, Утримались - 0 голосiв.

ФеДОСеНКО ЮЛiЮ Анатолiiвну, яка запропонувала визначити потребу в
бюджетних асигнуваннях на 2о22 piK за Комплексною проIрамою
кЧернiгiвщина - конкурентоспроможнa>) на 2021-2027 роки в cyMi З426',О тис.
гривень;

Голосували:
За - 10 голосiв, Утримались - 0 голосiв.

Iльченка Андрiя Володимировича, який запропонував визначити потребу
в бюджетних асигнуваннях на 2022 pik за обласною Програмою пiдrрйrп"
iндивiдуального житлового булiвництва та розвитку особистого селянського
господарства <ВласниЙ дiм> на 2021 2027 роки, вiдповiдно до наданоi
чернiгiвським обласним фоrдо, пiдтримки iндивiдуального житлового
будiвниuтва на селi пропозицii (з урахуванням прогнозних обсягiв надхсlджень
до спецiального фонду) в cyMi 9000,0 тис. гривень.

Голосували:
За - 10 голосiв, Утримались - 0 голосiв.

2. ВИРIШИЛИ
2.1. Визначити потребу в бюджетних асигнуваннях на2022 piK в обсягах,

передбачених на виконання заходiв обласних програм, а саме за:
- обласною Програмою розвитку м€шого i середнього пiдприсмни,ц,гва на

202l- 2027 роки - 4565,0 тис. гривень;

- КомплексноЮ програмою <Чернiгiвщина - конкурентоспроМож]:Iа>) на
2021-2027 роки - 3426,0 тис. гривень;

- обласною Програмою пiдтримки iндивiдуального жит.цового
будiвництва та розвитку особистого селянського господарства <<власний дiм>
на 202I-2027 роки, вiдповiдно до наданоi Чернiгiвським обласним фондом
пiдтримкИ iндивiдуальногО житловогО будiвництва на селi пропозиrцii (з
урахуванням прогнозних обсягiв надходжень до спецiального фонду) - 9000,0
тис. гривень.

2.2. Скласти та оприлюДнити протокоЛ засiдання робочоТ груIIи вiд
0З.11 .202I року впродовж 3 робочих днiв на сайтi Щепартаменту економiчного
розвитку обласноi державноТ адмiнiстрацii. /

Заступникдиректора Щепартаменту, i,
голова робочоi групи 
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Протокол вела:
Головний спецiалiст вiддiлу фiнансового
забезпечен ня Щепартаменту,
секретар робочоТ групи

C.I. Полторацlька

С.В. Щробишеltа


