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Засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, 
пропозицій до проекту бюджету на 2022 рік

09 листопада 2021 року їй. Чернігів

Головуючий -  КОНОПАЦЬКИЙ Микола Анатолійович, начальник Управління 
освіти і науки облдержадміністрації

Присутні члени робочої групи: Людмила ЧУБИЧ, Тетяна ДАВИДОВА, Лариса 
ДУБИНА, Любов ЗУРМАН, Ольга КОВАЛЕНКО, Ірина СИЗОН, Людмила 
ТРЕГУБОВА, Неоніла ШАПОВАЛЕНКО, Лідія ЯРОШЕНКО.

Порядок денний:

1. Розгляд та опрацювання попередніх показників обласного бюджету на 
2022 рік, за обґрунтованими розрахунками установ та закладів освіти, 
підпорядкованих Управлінню.

СЛУХАЛИ: ЧУБИЧ Людмилу Володимирівну -  заступника голови 
робочої групи, яка повідомила членів робочої групи, що формування бюджету 
на наступний рік здійснюється Управлінням освіти і науки 
облдержадміністрації спільно з підпорядкованими установами та закладами з 
дотриманням усіх необхідних нормативів, регламентів та вимог бюджетного 
законодавства.

Зауважила, що відповідна робота проводиться з урахуванням 
можливостей економного використання бюджетних коштів, 
якнайефективнішої оптимізації видатків, у тому числі вивчається питання 
щодо упорядкування мережі та штатної чисельності закладів освіти.

Далі ознайомила членів робочої групи з мінімальною розрахунковою 
потребою на утримання установ та закладів освіти на 2022 рік. 
Прокоментувала основні показники, відповідно до яких формувалась потреба 
(прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, відсоток росту вартості 
комунальних послуг та енергоносіїв тощо). .

Детально проаналізувала попередні показники видатків на освітню галузь 
в цілому, та окремо за всіма кодами програмної та економічної класифікації 
видатків.



Звернула увагу присутніх, що під час підготовки показників видатків 
обласного бюджету враховано особливості складання проектів місцевих 
бюджетів на 2022 рік, доведених Міністерством фінансів України, обласною 
державною адміністрацією та Департаментом фінансів облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ: Микола КОНОПАЦЬКИЙ, начальник Управління освіти і 
науки облдержадміністрації, Ірина СИЗОН, головний спеціаліст фінансово- 
економічного відділу Управління, Лідія ЯРОШЕНКО, директор комунального 
закладу «Чернігівський ліцей» Чернігівської обласної ради.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію з питання, що розглядалося, взяти до відома.
2. Фінансово-економічному відділу Управління:
•  підготувати:
—> розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2022 

рік на утримання установ та закладів, підпорядкованих Управлінню;
—» розрахунок щодо потреби в коштах на оплату праці в 2022 році;
—> дані щодо потреби в коштах на стипендіальний фонд на наступний рік; 
—*■ розрахунок орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету за 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та 2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних)».

•  сформувати зведені попередні показники обласного бюджету на 2022
рік;

•  надати опрацьовані та узагальнені матеріали Департаменту фінансів 
облдержадміністрації за встановленими формами у визначений термін.

Результати голосування: «ЗА» -  11 голосів; «ПРОТИ» -  немає; 
«УТРИМАЛИСЬ» -  немає. Рішення прийнято одноголосно.

Голова робочої г р у п и ^ ^ ^ ^ - ^  ^  —  Микола КОНОПАЦЬКИЙ 

Секретар ^ (х/ . __ Наталія ПАНАСЮК


