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ЧЕРНIГIВСЬКД ОБЛДСНД ДЕРЖДВНД ДДМIНIСТРДЦIЯ

."'АРТАМЕнТВItоноМIЧногоРоЗВиТкУ
нАItАз

"iд 2t, /D zоЦр. Чернiгiв

Про сmворення робочоt zрупu
з пumань формування бюdсtсеmнuх

запumiв на 2022 piK

На виконання Конститучii Украiни, Бюджетног9 кодексу Украiни,

Законiв Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, кПро доступ до

публiчноi iнформuцiiu, <Про вiдкритiсть використання публiчних коштiв>,

pir."rr" шосiоi' ceciТ сьомого скликання ЧернiгiвськОi ОбЛаСНОi РаДИ В\Д 29

".р..r" 2о116 року N9 3-6л/II <Про Бюджетний регламент)), з метою

уф.упruання бюджетного процесу при формуваннi та виконаннi обласного

ьъдrп.rу, забезпечення бiльшоi вiдкритостi iнформацii про бюджет, заJIучення

.роruл.rкостi до обговорення та участi в прийняттi рiшень, якi стосуються

обласного бюдхtету

наказую:

1. створити робочу групу при ,щепартаментi економiчного розвитку

чернiгiвськот обласноi державноi адмiнiстрацiт (далi - Щепартамент) з питань

формування бюджетних запитiв' пропозицiй до проекту рiшення обласноi Ради

про бюджет на 2022 piK (далi - робоча група).

2. Затвердити склад робочоi групи:

N, |t

Свiтлана
ПОЛТОРАЦЬКА

Володимир
ОПАНАСЕНКО

Свiтлана
дроБиlllЕвА
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начаJIьник вlддlлу фiнансового забезпечення

- головний бухгалтер Щепартаменту,
засmупнuк zоловu робочоi' ерупu;

головний спецiалiст вiддiлу фiнансового
забезпечення.Ц,епартаменту,
с екр еmар ро б очоi' zрупu,,
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Члени робочоi групи:

виконавчий директор Чернiгiвськоi обласноi
органiзацii роботодавцiв <Сiверщинa> (за
згодою);

голова ЧернiгiвськоТ обласноТ органiзацii
пiдприсмчiв-роботодавцiв кЧернiгiвщина)
(за згодою);

директор АгенцiТ регiонального розвитку
Чернiгiвськоi областi (за згодою);

заступник директора з загаJIьних питань
Чернiгiвського обласного фонду пiдтримки
iндивiдуального житлового будiвницiва на
селi (за згодою);

голова громадськоi органiзацii <Спiлка
жiнок Чернiгiвщини)) (за згодою);

заступник директора !епартаменту -
начальник управлiння реального сектора
економiки;

заступник директора !епартаменту -
начz}JIьник управлiння iнвестицiйноТ та

зовнiшньоекономiчноi дiяльностi ;

в.о. генераJIьного директора ДО
кРегiональний фонд пiдтримки
пiдприемництва по Чернiгiвсъкiй областi>
(за згодою).

4, Наказ директора .щепартаменту розвитку економiки та сiльського
господарства ЧернiгiвськоI обласноТ державноi адмiнiстрацiТ вiд 19.10.2020
М 38 <ПРО СТВОРеННЯ РОбОЧОi ГрУпи з питань формува"r" боджетних запитiв
на2021 piK> вва}кати таким, що втратив чинн|Ьть.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

3. зАтвЕРшIтИ Положення про робочу групу з питань формуваннябюджетних запитiв, що додаеться.

Щиректор олександра Хомик


