
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

від Ж  ЫлШеЯ 2022 р. Чернігів № Щ  .................

Про затвердження складу 
робочої групи з питань формування 
бюджетних запитів

У зв’язку із кадровими змінами в робочій групі з питань формування 
бюджетних запитів, пропозицій до проекту бюджету на 2023 рік, на виконання 
рішення Чернігівської обласної ради від 29 вересня 2016 року № 3-6/VII «Про 
Бюджетний регламент Чернігівської обласної ради»
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н а к а з у ю :

1. Затвердити оновлений склад робочої групи з питань формування 
бюджетних запитів, пропозицій до проекту бюджету на 2023 рік.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної адміністрації від 06 вересня 2021 року № 204 
«Про затвердження складу робочої групи з питань формування бюджетних 
запитів».

3. Засідання робочої групи проводяться за необхідності розгляду проектів 
показників бюджету на 2023 рік, бюджетних запитів та підготовці відповідних 
матеріалів для Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної 
адміністрації

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління — начальника фінансово-економічного відділу Управління освіти і 
науки Чернігівської обласної державної адміністрації Людмилу Чубич.

Микола КОНОПАЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Управління освіти і 
науки облдержадміністрації

$№ М  № ІШ

Склад робочої групи з питань формування бюджетних запитів, 
пропозицій до проекту бюджету на 2023 рік

КОНОПАЦЬКИИ начальник Управління освіти і науки
Микола Анатолійович облдержадміністрації, голова робочої групи;

ЧУБИЧ заступник начальника Управління -  начальник
Людмила Володимирівна фінансово-економічного відділу, заступник голови

робочої групи;

начальник відділу контролю та інформаційно- 
організаційної роботи Центру матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення освітніх 
закладів, секретар робочої групщ

начальник відділу професійної, вищої освіти і науки
Управління освіти і науки облдержадміністрації;

£»

начальник юридичного відділу Центру матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення освітніх 
закладів;

завідувач сектору бухгалтерського обліку та 
звітності -  головний бухгалтер Управління освіти і 
науки облдержадміністрації;

директор комунального закладу «Старобасанська 
гімназія» Чернігівської облради;

директор ДПТНЗ «Куликівський професійний 
аграрний ліцей»;

головний спеціаліст фінансово-економічного відділу 
Управління освіти і науки облдержадміністрації;

ТРЕГУБОВА директор комунального закладу «Чернігівська
Людмила Анатоліївна обласна станція юних натуралістів»;

ПАНАСЮК 
Наталія Юріївна

ДАВИДОВА 
Тетяна Миколаївна

ЗУРМАН
Любов Миколаївна

КОВАЛЕНКО 
Ольга Василівна

КОВБАСКО 
Юрій Савич

ЛИСАЧЕНКО 
Василь Васильович

ПІВТОРАЦЬКА 
Тетяна Володимирівна



ХУТОРНЕНКО 
Валентина Іванівна

ШАПОВАЛЕНКО 
Неоніла Олександрівна

голова правління Чернігівського обласного 
відділення Дитячого фонду України (за згодою);

депутат Чернігівської обласної ради, член постійної 
комісії обласної ради з питань управління та 
розпорядження об’єктами комунальної власності, 
директор комунального закладу «Яблунівський 
ліцей» Чернігівської облради.

Заступник начальника Управління -  
начальник фінансово-економічного відділу Людмила ЧУБИЧ


