
ПРОТОКОЛ № 4

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

12.08.2021 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. Опрацювання орієнтовних граничних показників видатків обласного 
бюджету та надання кредитів з обласного бюджету на 2022-2024 роки як в 
цілому, так і за всіма кодами програмної класифікації видатків з врахуванням 
вимог розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.07.2021 
року №790 «Про заходи щодо складання прогнозу обласного бюджету 
Чернігівської області на 2022-2024 роки», наказу директора Департаменту



фінансів облдержадміністрації від 15.07.2021 року №17 «Про 
затвердження Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу обласного 
бюджету Чернігівської області» .

2. Підготовка пропозицій до прогнозу обласного бюджету за встановленими 
формами (форма ПП-1, форма ПП-2, форма ІШ-3) та подання форм в 
автоматизованій інформаційно -  аналітичній системі I АС «LOGIC А».

Слухали:

Людмилу Замай - директора Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації - голову робочої групи з 
приводу листа Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 
09.08.2021 р. №07-19/1824 « Щодо підготовки пропозицій до прогнозу бюджету 
на 2022-2024 роки» та директора Департаменту фінансів облдержадміністрації 
від 15.07.2021 року №17 «Про затвердження Інструкції з підготовки пропозицій 
до прогнозу обласного бюджету Чернігівської області» .

Світлану Шмигленко - начальника відділу фінансування та бухгалтерського 
обліку -  головного бухгалтера Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій обласної державної адміністрації - заступника голови 
робочої групи з приводу формування формам (форма ПП-1, форма ПП-2, форма 
ПП-3) та подання їх в автоматизованій інформаційно -  аналітичній системі І АС 
«LOGIC А».
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Обговорили: Іван Чаус, Олег Герасименко, Світлана Хуторна, Володимир 
Суховерський, Олена Шубенко, Віктор Войніков.

Вирішили:

1. Взяти інформацію до відома.

2. Опрацювати орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та 
надання кредитів з місцевого бюджету на 2022-2024 роки з врахуванням листа 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 09.08.2021 р. №07- 
19/1824 «Щодо підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на 2022-2024 роки».

3. Підготовленні пропозиції до прогнозу обласного бюджету за встановленими 
формами (форма ПП-1, форма ПП-2, форма ПП-3) подати в паперовому вигляді 
до Департаменту фінансів облдержадміністрації, а також, заповнити відповідні 
форми в автоматизованій інформаційно -  аналітичній системі ІАС «ССЮІСА».

Голосували: 
Так 8 

'■* Ні 0
Утримався 0

Голова робочої групи

Секретар робочої групи

ЗАМАЙ

Анна ЖУК


