
ПРОТОКОЛ № з
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

30.07.2021 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 

ща релігій облдержадміністрації.

Порядок денний:

1. Розгляд та опрацювання матеріалів від розпорядників нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів обґрунтованої потреби в асигнуваннях на 2022 
рік та прогнозу на 2023 -  2024 роки, враховуючи розпорядження голови Анни



2
Коваленко від 23.07.2021 р. №790 «Про заходи щодо складання пронозу 
обласного бюджету Чернігівської області на 2022-2024 роки» .

2. Опрацювання узагальненої потреби в коштах у розрізі кодів тимчасової 
класифікації видатків і кредитування та економічної класифікації видатків.

Світлану Шмигленко - начальника відділу фінансування та бухгалтерського 
обліку -  головного бухгалтера Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій обласної державної адміністрації з приводу 
узагальненої потреби в коштах у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків і 
кредитування та економічної класифікації видатків на 2022 рік та прогнозу на 
2023- 2024 роки, враховуючи розпорядження голови Анни Коваленко від 
23.07.2021 р. №790 «Про заходи щодо складання пронозу обласного бюджету 
Чернігівської області на 2022-2024 роки» .

Обговорили: Людмила Замай, Іван Чаус, Олег Герасименко, Світлана 
Хуторна, Володимир Суховерський, Олена Шубенко, Віктор Войніков.

Вирішили:

1. Взяти інформацію до відома.

2. Підтримати потребу в коштах на 2022 рік в цілому та за всіма кодами 
програмної класифікації видатків від розпорядників нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій обласної державної адміністрації в сумі
461 107,0 тис.грн.

Голосували:

Слухали:

Так 8 
НіО
Утримався 0

Голова робочої групи Людмила ЗАМАЙ

Секретар робочої групи Анна ЖУК


