
ПРОТОКОЛ № З

засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, 
пропозицій до проекту рішення обласної ради про бюджет на 2020

рік та прогнозу на 2021 -2022 роки

30.10.2019 м. Чернігів

Головуючий - голова робочої групи -  директор Департаменту культури і 
туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Олександр Лееочко

Заступник голови робочої групи - заступник директора Департаменту 
культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, 
начальник управління культури, національностей, релігій та економічних питань 
Любов Белінсон

Секретар робочої групи - головний спеціаліст відділу фінансування та 
бухгалтерського обліку Департаменту культури і туризму, національностей 
та релігій облдержадміністрації -Анна Жук

Присутні члени робочої групи:

представник громадської організації «Театральний зорепад України» - 
Володимир Приходько;
- представник громадської організації «Чернігівська міська Федерація 
Кьокушинкай карате» - Олена Шубенко;
- голова Чернігівського обласного осередку Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України -  Володимир Мороз.;

директор громадської організації «Єдина родина Чернігівщини» 
Миколай Шанський;

голова релігійної громади «Козацький православний стан ім.ВМч 
Пантелеймона Целітеля (Вселенський Патріархат» — Соколов Ю.Ю..

Порядок денний:

1. Розгляд та опрацювання матеріалів від розпорядників нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів обґрунтованої потреби в асигнуваннях на 2020 
рік та прогнозу на 2020 -  2022 роки, враховуючи розпорядження в.о.голови 
Наталії Романової від 18.09.2019р. №530 «Про заходи щодо забезпечення 
складання проекту обласного бюджету на 2020 рік та прогнозу обласного 
бюджету на 2021-2022 роки.

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

Любов Белінсон заступника директора Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації - заступника голови робочої 
групи з приводу узагальненої потреби в коштах у розрізі кодів тимчасової 
класифікації видатків і кредитування та економічної класифікації видатків на 
2019 рік та прогнозу на 2020- 2021 роки, враховуючи розпорядження в.о.голови 
Наталії Романової від 18.09.2019р. №530 «Про заходи щодо забезпечення 
складання проекту обласного бюджету на 2020 рік та прогнозу обласного 
бюджету на 2021-2022 роки».

Обговорили: Олександр Левочко , Володимир Приходько, Олена Шубенко, 
Володимир Мороз , Миколай Шанський , Юрій Соколов.

Вирішили:

1. Взяти інформацію до відома.

2. Підтримати проект бюджету на 2020 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 
335 135,9 тис.грн., в тому числі:
КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» - 69 672,0 тис.грн.;
КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» - 67 619,0 тис.грн.; 
КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - ЗО 702,7 тис.грн.;
КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - 52 874,7 тис.грн.; 
КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва» - 23 431,0 тис.грн.;
КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтв» - 4 063,1 тис.грн.; 
КПКВК 1011120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів 
акредитації (коледжами,технікумами,училищами)»- 85 851,4 тис.грн.
КПКВК 1011140 «Підвищення кваліфікації,перепідготовка кадрів закладами 
післядипломної освіти» - 922,0 тис.грн.

Голосували:

Заступник голови робочої групи ^Ь-еыггггс/ Любов БЕЛІНСОН

Так 7 
НіО
Утримався 0

Голова робочої гру Олександр ЛЕВОЧКО

Секретар робочої групи Анна Жук
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Члени робочої групи:

Володимир Приходько 

Олена Шубенко

Володимир Мороз 

Миколай Шанський 

Юрій Соколов


