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Про сmворення робочоt zрупч
7 lruпlань tltормувоtlня бюdлкеtпнttх
запumiв на 202l piK

На виконання Itонституцii УкраiЪи, Бюджетногt,l кодексу УкраТни, Закоrtу
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpairri>, (Про доступ до публiчноi
iнформацii>, <Про вiдкритiсть використання публiчних коштiв>>, I{a виконання
рiшення шостоi cecii сьомого скликання Llернiгiвськоi обласноi ради вiд 29
вересня 20lб року ЛЭ З-6IVII <Про Бtоджетний регламент), з метою
урегулювання бюджетного процесу при формуваннi та виконаннi обласного
бюджету, забезпечення бiльшоТ вiдкритостi iнформаuii про бюджет, залучення
громадськостi до обговорення та участi в прийнятгi рiшень, якi стосуються
обласного бюдrкету

наказуtо:
створити робочу групу з питань tРормування бtоджетних запllтiв
СТВОРИТИ
2021 piK (далi - робоча група) при .Щепар,гамеrIтi розвитку економiки
1.
1.

на
та

сiльського господарства Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрачii (далi
,Щепартамент) у складi:
Полтораt.цька
Свiтлана IBaHiBHa

-

заступник диреI<тора .Г{епартаменту нач€шьник управлiгlня бiзнес-клiмату,

споживчого риtlку та цiноутворенrrя,
еолова робочоi' ерупu;

опанасенко
Володимир Володимирович

начЕuIьник управлiння
забезпечення - голtlвниЙ

фiнансового
бухгалтер

Щепартаменту, заспlупнuк ?оловч робочоt
zрупu;

7

головний спецiалiст вiддiлу фiнансового

!робишева
свiтлана Василiвна

забезпечення,Щегlартаменту,
секреmар робо, юi',lрупч ;
Членu робочо| zрупч;

Пекуровська
олена Миколаiвна

голова громадськоТ оргаrtiзашii <Спiлка

..жiнок Чернiгiвutини> (за згодою);

Бiлоока Людмила
BiKTopiBHa

виконавчий директор Чернiгiвськоi обласноi
органiзаrtii роботодавцiв <Сiверщина> (за
згодою);

Iльчеrtко

заступник директора з загаJlьних питань
Чернiгiвського обласного фонду пiдтримки
iндивiдуального )I(итлового будiвництва на

Андрiй Володимирович

селi (за згодоlо);

!О

Неудачина
Валерiя Олександрiвна

<Регiональний
по
Чернiгiвськiй областi> (за згодоlо);

Рачкова

Натмiя IBaHiBHa

член обласноТ координацiйноi ради з питань
розвитку пiдпр исмrtицтва, диреIfi,ор ТОВ
<Канон> (за згодоrо);

Бойправ
Борис Степанович

голова Чернiгiвськоi обласlrоi органiзацii

Федосенко
Юлiя Анатолiiвна

генеральний дирек,гор

фонд пiдтримки пiдприсмницт,ва

пiдприемцiв - рсlбоrюдавцiв
(за згодою);

заступник директора
,

< t

[eplr

iгiвщина>

f(епартаменту

-

начальник управлiння iнвестицiйноi та

зовнi шн ьое кон

tl м iч

lIoi дiялы

1,1cTi;

Крапивний
Олег Вiкторович

заступник директора

Хоботня
Сергiй Володимирович

директор дгенцiТ регiона.lIl , oгo розвитку

Щепартаменту начшIьник управлiння розвлl.tку сiльського
господарства;

ЧернiгiвськоТ областi (за згодrllо).

2. зАтвЕрДИТИ Положення про робочу групу з пиl,iltlь (lормуваrrня

бюджетних запитiв, що додаеться.

3. Контроль за виконанням накд}у зЕUIишаIо за собоlо.

Щиректор

олексаlt,,l. l ХоМИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора Департамепту

розвитку економiки та сiльського
господарства облдерл<адмiнiстраuii

вiд/Q.4О

3Р

2020poKyN,

положЕннrI
про робочу групу з питань формуваltlrrr бIодлсетlltlх'JапlIтiв,
1.

Загальнi положеIlня

-

Робоча
метою уреryлюванtIя бюджетtлого процесу при
група) утворIосться
бiльrrrоТ вiдкритостi
борrуuu"пi ia викованнi облч"но.о Ъю!*.rу, забезпечення
в
b$op"uuii про бюджет, залучення громадськостi до обговоренн,l та участi
прийняттi рiшень, якi стосуються обласного бюлжету,
(далi
1.1. Робоча група з питань формування бюджетних запитiв

з

.2. Робоча група В своiй дiяльностi керусться Конс,гиту_цiсю Украiни,

Бюджетним кодексом УкраТни, Законами УкраТни <Гillо мiсцеве
1

<Про
самоврядування в YKpaiHi>, <Про доступ до публiчноi irrt[loprrraTiii>,
вiдкрйтiсiь використання публiчних коштiв>, рiшенням шостоi_ слесii сьомого
<Про
.nnr*urn'Чернiiiвськоi облЬсноi ради вiд 29 вересня 2016 року JФ З-6Л/II
Бюджетний регламент), а також даним Положенням,

(] дире]iтор
1.3. Персональний склад Робочоi групи за1,1,|]l),ц)i)
ciлbcbtcolir господарства
.ц,епартаменту розвитку економiки та
облдержадмiнi страцl1.

2. Завдання Робочоi

групи

2.1. Основними завданнями Робочоi групи €:

2.1.1.ВизначенняпотребивасигнУВанtIяхнанас,гуli'llriiрil:зобласttого
голоRIIим
бюджету для включення до бюджетних запитiв по програN,lам,
,I,&
сlльсы(ого
екоlIоl{ll(и
розпорядником коштiв яких с .Ц,епартамент розвитку
.o.nooup.ruu обласноi дерх<авноi адмiнiстрачii (далi - Депа]l,гаirлеt1,1,).
l\ulll
одер)li\,: ,i}t IioIJITlB
одерIiY
вlдповlдtlим
запитtв вiдповiдttим
запитtв
2,|,2, Направлення
опрацIовання та врахування Тх потреби при формуваннi бl"il,iiсгtt,]a-,т]]:]:j:
програмах, головним розпорядником KoцITlB яких с,Д,ctta1l,гatvtcHT розt}итку
riс,1,1tацii.
економiки та сiльського господарства обласноi державноi а.' l,rr i r
l

3. Повноваrкенtlя I'обо,lоi гр}",

3.1. Робоча група мас право змучати до роботи спеtL]lt,,li<l,гitr
пiдроздiлiв .Ц,епартаменту та отримувачiв бlоджетних KolLI,I , "

структ\,рЕих

4. Склад Робочоi гllуrllr
4.

l. Робоча група

утворюсться

у складi

заступFIика, секретаря та членiв Робочоi групи.

керiвниli:l Робо.rоi групи,

4.2. Склад Робо.rоi групи та змiни до нього затвер.,1)l(уIоться наказом

директора,Щепартаменту.

5. Регламент

дiяльностi Робо.lоI гр),.,

,

r

5.1. Формою роботи Робочоi групи е засiданrtя, якi ll1ltlводятr,оя по Mipi
необхiдностi.

5.2. Засiдання Робочоi групи веде голова Робо.lоi групtI, за його

вiдсутностi обов'язки голови Робочоi групи виконус зпступ",,Ii llбо ilttшийt член
KoMiTeTy, який визначасться головою.
5.3. Секретар Робочоi групи:
5.3,1. Готус повiдомлення про скликання РобочоТ груl].l т:] .1ог эдить його
ДО кожного .Iлеrtа РобочоТ групи не пiзнiше двох робо.lr,.; .1,,iц .,,.r поtIатI(у
засiдання,

5.З.2. Подае на оприлюднення на офiцiйному веб-сlliiтj Щеllпртапленту
iнформацiю rцодо:

-

проведення засiдання Робочоi групи;

результатiв засiдання Робочоi групи (протокол зас],trltrlя) tte пiзнiIпе
трьох робо.tих днiв пiсля проведення засiдання.
5.4. Засiдання Робочоi групи € правомочним, якIIIо
бiльше половиIIи представlликiв'rT кiлькiсrrого складу,

,,t

]]Lo)1,, прtrсr,тнi

5.5. РirrIення Робочоi групи приймае,гься ulJlяхоi\I го, ,.,,,,,]III,,, п],-\()(:-гi)Iо
.r,I .,,,,li.
бiльшiстю голосiв. Секретар KoMicii приймас yrlacTb у г
\/ 1эззi
РiВНОГО РОЗПОДiлу голосiв вирiшальним е гоJlос головуl(),]()г() ttlt засiдаrtнi
Робочоi групи.

5.6. Коя<не засiдаrtня Робочоi групи офорп{лIос,гьсrl lltloToKtl,rIoM, якttй
пiдписуtться головоlо Робо,rоI групи або гоJI()l]уlочllll
,., , tarrlli lll

секретарем.

5.7, На пiдставi протоколу Щепартамент готус

регiональних програмах, по яких е головним розпоl)яд}Il

Заступник директора,Щепартаменry
начаJ]ьник

управлiння
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