
ПРОТОКОЛ № 2

засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, 
пропозицій до проекту рішення обласної ради про бюджет на 

2022 рік та прогнозу на 2023 -2024 роки

26.07.2021 м. Чернігів

Головуючий - голова робочої групи — директор Департаменту культури і 
туризму, національностей та релігій облдержадміністрації —  Людмила Замай

Заступник голови робочої групи - начальник відділу фінансування та 
бухгалтерського обліку — головний бухгалтер Департаменту культури і 
туризму, національностей та релігій облдержадміністрації - Світлана 
Шмигленко

Секретар робочої групи - головний спеціаліст відділу фінансування та 
бухгалтерського обліку Департаменту культури і туризму, національностей 
та релігій облдержадміністрації —Анна Жук

Присутні члени робочої групи:

- Чаус Іван Петрович -  директор благодійної організації «Благодійний 

фонд імені Софії Русової» (член робочої групи);

- Герасименко Олег Васильович - представник громадської організації « 

Коло мрій» ( член робочої групи);

- Суховерський Володимир Михайлович — голова Чернігівського обласного 

відділення Національної всеукраїнської музичної спілки (член робочої групи);

- Шубенко Олена Миколаївна - представник громадської організації 

«Чернігівська міська Федерація Кьокушинкай карате» ( член робочої групи);

- Войников Віктор Вікторович -  голова Чернігівського обласного осередку 

національної хореографічної спілки України;

- Хуторна Світлана Михайліна — головний спеціаліст відділу фінансування 

та бухгалтерського обліку Департаменту культури і туризму, національностей 

та релігій облдержадміністрації.

Порядок денний:

1. Схвалення графіку засідань робочої групи з питань формування 
бюджетних запитів, пропозицій до проекту рішення обласної ради про бюджет на 
2022 рік та прогнозу на 2023 -2024 роки.
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2. Ознайомлення членів робочої групи з основними напрямками 
бюджетної політики на 2022 -  2024 роки та врахування їх під час формування 
проектів бюджетних запитів на 2022 рік.

3. Розгляд особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2022 
рік, відповідно до листа Міністерства фінансів України 09.06.2021 р. №05110- 
14-6/18181 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів 
на 2022-2024 роки та проектів місцевих бюджетів на 2022 рік, та бюджетної 
декларації на 2022-2024 роки.

4. Розгляд листа Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. №05120- 
08-6/19865 «Про доведення наказу Міністерства фінансів», наказу від 23.06.2021 
року № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення 
підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету».

Слухали:

Людмилу Замай - директора Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації - голову робочої групи з 
приводу основних напрямків бюджетної політики на 2022-2024 роки та 
врахування їх під час формування проектів бюджетних запитів на 2022 рік.

Світлану Шмигленко - начальника відділу фінансування та бухгалтерського 
обліку -  головного бухгалтера Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації - заступника голови робочої 
групи з приводу листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 р. №05110- 
14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» та наказу від 
23.06.2021 року № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету».

Анну Жук -  головного спеціаліста відділу фінансування та бухгалтерського 
обліку Департаменту -  секретаря робочої групи з приводу графіка засідань 
робочої групи з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до проекту 
рішення обласної ради про бюджет на 2022 рік та прогнозу на 2023 -2024 роки.

Вирішили:

1. Взяти інформацію до відома.

2. Проводити засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, 
пропозицій до проекту рішення обласної ради про бюджет на 2022 рік та 
прогнозу на 2023 -2024 роки два рази на місяць або за умови потреби.

З .-'Опрацювати потребу розпорядників та одержувачів в бюджетних коштах на 
2022 рік та прогнозу на 2023 -2024 роки з урахуванням листа Міністерства 
фінансів України від 09.06.2021 року №05110-14-6/18181 «Про прогнози 
місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» .



4. Залучити до підготовки узагальненої потреби в асигнуваннях на 2022 та 
прогнозу на 2023 -2024 роки:

Мартинову Олену Ігорівну - головного спеціаліста відділу фінансування 
та бухгалтерського обліку Департаменту культури і туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації ;

Осипок Людмилу Миколаївну — головного спеціаліста відділу 
фінансування та бухгалтерського обліку Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації .

Голосували:
Так 8 
НіО
Утримався 0

Голова робочої групи

Секретар робочої групи

Людмила ЗАМАЙ


