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Про сmворення робочоi zрупu
з паmань формування бюdсtсеmнuж

ПОЛТОРАЦЬКА
Свiтлана

ОIIАНАСЕНКО
Володимир

ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

Чернiгiв

запumiв на 2023 piK

На виконання Констиryчii Украiни, Бюджетного кодексу Украiни,
Законiв УкраТни пПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, кПро доступ до
публiчноТ iнформацii>, <Про вiдкритiсть використаннrI публiчних коштiв>>,

рiшення шостоi cecii сьомого скликання Чернiгiвськоi обласноi ради вiд 29
вересня 20Iб року Ns 3-бЛЛI <Про Бюджетний регламент)), з метою

уреryлювання бюджетного процесу при формуваннi та виконаннi обласного
бюджету, забезпечення бiльшоТ вiдкритостi iнформацiT про бюджет, зЕLлучення
громадськостi до обговорення та участi в прийнятгi рiшень, якi стосуються
обласного бюджеry

наказую:

l. СТВОРИТИ робочу групу при Щепартаментi економiчного розвитку
ЧернiгiвськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii (далi - .Щепартамент) з питань

формування бюджетних запитiв, пропозицiй до проекту рiшення обласноТ ради
про бюджет на 202З piK (далi - робоча група).

2. Затвердити склад робочоТ групи:

заступник директора.Щепартаменту - начальник
управлiння бiзнес-клiмату, споживчого ринку та
цiноутворення, zблова робочоt zрупu ;

нача-пьник вiддiлу фiнансового забезпечення -
головний бухгалтер Щепартамен,,ry,
засmупнuк zоловu робочоi' zрупu ;



ДОБИIIIЕВА
Свiтлана

БIЛООКА Людмила

ГОКОВ Сергiй

IJЬЧЕНКО Андрiй

РУДЕНКО Марiя

СУХОМJIИН Юрiй

ФIНЮК Марiя

2

головний спецiалiст вiддirry фiнансового
забезпечення,.Щепартаменту,
секреmар робочоi' zрупu,,

Члени робочоТ групи:

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

нач€LгIьник управлiння проектiв регiонЕlльЕого
розвитку та фiнансово-економiчного аналiзу
.Щепартаменту;

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

заступник директора Агенцii регiонального
розвитку Чернiгiвськоi областi (за згодою);

заступник директора Щепартаменту - нач€Lльник

управлiння реutльного сектора економiки;

в.о. генера-пьного директора ДО <Регiональний
фоrд пiдтримки пiдприемництва по Чернiгiвськiй
областi> (за згодою).

3. ЗАТВЕР ЩIТИ Положення rrро робочу групу з питань формування
бюджетних запитiв, що додаеться.

4. Вважати таким, що втратив чиннiсть нак€в директора [епартаменту
економiчного розвитку ЧернiгiвськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
25.10.2021 J\Ъ 48 кПро створення робочоТ групи з питань формування
бюджетних запитiв на 2022 pio.

5. Контроль за виконанням цього наказу з€tлишаю за собою.

!иректор Олександра ХОМИК



ЗАТВЕРДЛ(EНО

нак€в директора .Щепартаменту

економiчного розвитку

облдержадмiнiстрачii

uiд 4#, /0,2022рокуNэ

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань формування бюджетних запитiв

1. Загальнi полояtення

1.1. Робоча група з питань формування бюджетних запитiв (далi - Робоча
група) утворюсться з метою уреryлювання бюджетного процесу при формуваннi
та виконаннi обласного бюджету, забезпечення бiльшоi вiдкритостi iнформацii
про бюлжет, запучення громадськостi до обговорення та участi в прийняттi

рiшень, якi стосуються обласного бюджету.

1.2. Робоча група в своТй дiяльностi керусться Конституцiею Украiни,
Бюджетним кодексом Украiни, Законами Украiни <Про мiсцеве самоврядування
в Украiнi>, <Про доступ до публiчноi iнформацiТ>, пПро вiдкритiсть
використання публiчних коштiв>, рiшенням шостоi cecii сьомого скликанIuI
Чернiгiвськоi обласноi ради вtд29 вересня 20|6 року J\Ъ 3-6Л/II <Про Бюджетний

регламент)), а також даним Положенням.

1.З. Персональний склад Робочоi групи затверджуе директор
Щепартаменту економiчного розвитку облдержадмiнiстрацii.

2. Завдання РобочоТ групи

2.1. Основними завданнями РобочоТ групи с:

2.|.t. Визначення потреби в асигнуваннях на наступний piK з обласного
бюджету для включення до бюджетних запитiв по програмам, головним

. розпорядником коштiв яких с .Щепартамент економiчного розвитку обласноi

державноi адмiн i страцii (далi - .Щепартамент).

2.|.2. Направлення запитiв вiдповiдlим одержувачам коштiв для
опрацювання та врахування ix потреби при формуваннi бюджетних запитiв по
програмах, головним розпорядником коштiв яких с ,.Щепартамент економiчного

розвитку обласноi державноi адмiнiстрачii.

3. Повноваження Робочоi групи

3.1. Робоча група ма€ право зztлучати до роботи спецiалiстiв структурних
пiдроздiлiв Щепартаменту та отримувачiв бюджетних коштiв.



4. Склад Робочоi групи

4.|. Робоча група утворюеться у складi керiвника Робочоi групи,
заступника, секретаря та членiв Робочоi групи.

4.2. Склад Робочоi групи та змiни до нього затверджуються наказом

директора .Щепартаменту.

5. Регламент дiяльностi Робочоi групи

5.1. Формою роботи Робочоi групи с засiдання, якi проводяться по Mipi
необхiдностi.

5.2. Засiдання Робочоi групи веде голова Робочоi групи, за його вiдсутностi
обов'язки голови РобочоТ групи виконуе заступник або iнший член KoMiTery,
який визначасться головою.

5.3. Секретар Робочоi групи:

5.3.1. Готуе повiдомлення про скликання РобочоТ групи та доводить його
до кожного члена Робочоi групи не пiзнiше двох робочих днiв до початку
засiдання.

5.З.2. Подас на оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi .Щепартаменту

трьох робочих днiв пiсля проведення засiдання.

5.4. Засiдання Робочоi групи е правомочним, якщо на ньому присутнi
бiльше половини представникiв if кiлькiсного скJIаду.

5.5. Рiшення Робочоi групи приймаеться шляхом голосування простою
бiльшiстю голосiв. Секретар KoMiciT приймае участь у голосуваннi. У разi рiвного
розподiлу голосiв вирiшагlьним е голос головуючого на засiданнi Робочоi групи.

5.6. Кожне засiдання Робочоi групи оформлюеться протоколом, який
пiдписусться головою Робочоi групи або головуючим на засiданнi та секретарем.

5.7. На пiдставi протоколу Щепартамент готуе бюджетнi запити по

регiональних про|рамах, по яких € головним розпорядником коштiв.

iнформацiю щодо:

проведення засiдання РобочоТ групи;

результатiв засiдання РобочоI групи (протокол засiдання) не пiзнiше

!иректор Щепартаменту Олександра ХОМИКм\-, ,/ /
/ ,r'


