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КАМ, ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНIСТРАЦIЯ
\ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

// РёZ mZу /е/Фr# м. Кам'янка-Бузька х,ёё7k2:ёИ*
Про поряdок вuкорасmання Kou.lmiB

районноzо бюdаtсеmу на вuконання
захоdiв Проzралw у еалузi АПК

Вiдповiдно до статей 20, 9l Бюджетного кодексу УкраiЪи, статей 6, 19
Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiii>, на виконаннtr рiшень
Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд 2З,03.2017 J$ 8 кПро затвердження
Програм> та вiд 2З.0З.2017 j\Ъ12 <Про внесення змiн та допоtнень до рiшення
10-оi сесiI Кам'янка-БузькоТ районноi ради вiд2З.12.201б Ns11 <Про районций
бюджет Кам'янка-Бузького району на2017 piк>: t

1. ЗатверДити Порядок використання коштiв районного бюджету на
ВИКОНання заходiв <Програми розвитку та пiдтримки аграрного комплексу
Кам'янка-Бузького району на 2017 -2020 роки)), що додаеться.

2. Затвердити Порядок використання коштiв районного бюджету на
ВИКОнання захоДiв <Програми частковоi компенсацii втрат вiд здачi на забiй
ХУДОби, хвороi на леЙкоз, в населених пунктах Кам'янка-Бузького району на
2017-2020 роки>>, що додаеться.

3. ЗатверДити Напрями використання коштiв, видiлених з районного
бЮДЖетУ у 2017 роцi, на заходи <Програми розвитку та пiдтримки аграрного
комплексу Кам' янка-Бузького раЙону на 20 |7 -2020 роки)), що додаються.

4, Управлiнню фiнансiв Кам'янка-Бузькоi районноi держбвноi
адмiнiстрацii (Барила Л.А.) здiйснювати фiнансування видаткiв за <Програмою
розвитку та пiдтримки аграрного комплексу Кам'янка-Бузького району на 2017-
2020 роки) з урахуванням затверджених напрямiв.

5. Контроль За виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голо. iнiстрацii ВашкiвQького А.С.

iтщ1;

а,йffi*;

В. Кирилич



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Кам'янка-
БузькоТ районноТ державноi
адмiнiстрацiI
вtд 2h4/:aag17
N9 яо f /а2 ^о 8//^

порщок
використання коштiв районного бюджету на виконання захоДiв

<<Програми розвитку та пiдтримки аграрного комплексу
Кам'янка-Бузького району на 2017 -2020 роки>

L загальнi положення

1.1. Цей Порядок визначае механiзм використання коштiв, видtлених у
районному бюджетi Кам'янка-Бузького району Львiвськоi областi на виконання
<Програми розвитку та пiдтримки аграрного комплексу КЬм'янка-Бузького

району на 2017-2020 роки> (нада:li - Програма), затвердженоТ рiшенням
Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд2З.03.2017 J\Ъ 8.

1.2. Головним розпорядником коштiв районного бюджету е Кам'янка-
Бузька райдержадмiнiстрацiя.

1.3. Фiнансова пiдтримка не надаеться суб'ектам господарюваннrI та

фiзичним особам, якi:

- визнанi банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

_ перебувають у стадiТ припинення юридичноi особи або припиненнrI

пiдприсмницькоi дiяльностi фiзичноi особи-пiдприемця;

- под€Lли завiдомо недостовiрнi вiдомостi та документи пiд час звернення за

наданням фiнансовоi пiдтримки;

- мають протермiновану заборгованiсть перед бюджетом з виfiлати
обов'язкових податкових та соцiальних платежiв;

- мають заборгованiсть iз заробiтноi плати станом на початок мiсяця, в

якому подаеться з€UIвка;

- отримilJIи пiдтримку за рахунок коштiв районного, обласного або

державного бюджетiв з порушенням умов if надання або умов щодо цiльового
використання бюджетних коштiв у поточному та попереднiх роках, Що довеДенО
в установленому порядку;

_ отримують аналогiчну за видами пiдтримку за рахунок коштiв "

державного або обласного бюджету, строк надання якоi не закiнчився.

У Положеннi про використання фiнансовоi пiдтримки за вiдповiдними
напрямами можуть бути передбаченi додатковi обмеження стоQовно заявникiв на

Тх одержання.
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У разi подання заявниками на участь у Програмi недостовiрних даних у
документах для отримання фiнансовоТ пiдтримки, вони несутъ вiдповiдальнiсть,
передбачену законодавством.

1.4. У разi встановлення контролюючими органами факту незаконного або

нецiльового використання коштiв районного бюдlкету, надання фiнансовоi
пiдтримки протягом поточного та наступного бюджетних poKiB припиняетЬся.

Кошти, Iцо незаконно отришrанi або використанi не за цiльовим призначенням,
повертаються до районного бюджету.

1.5. [ля визначення учасникiв Програми, якi мають право на одержання

фiнансовоi пiдтримки, райдержадмiнiстрацiею створюсться вiдповiдна Комiсiя.

1.6. Склад KoMicii та Положення про порядок роботи KoMicii
затверджуються розпорядженням голови райдержадмiнiстрацiТ.

1;7. Пiсля набрання чинностi Порядку, Комiсiя оприлюднюс оголсрпення у
друкованих засобах масовоi iнформачii про початок прийому заяв та документiв,
що додаються до неi. Прийом заяв розпочинасться з дня публiкацiТ оголошення,
а закiнчуеться - за 10 робочих днiв до початку проведен"rо.rЁ"нього засiдання
KoMicii. Засiдання KoMiciT проводяться у Mipy потреби, а останне засiлання jдо
1грудня.

1.8. В оголошеннi
така iнформацiя:

про початок прийому заяв та документiв наводиться

- назва юридичноi особи та юридична
документи;

адреса установи, куди подаються

- обсяги фiнансовоi пiдтримки за напрямами на поточний piK;

- номер i дата розпорядження голови райдержадмiнiстрацii, яkим
затверджено <Порядок використання коштiв районного бюджету на виконання
заходiв <Програми розвитку та пiдтримки аграрного комплексу Кам'янка-
Бузького району на 2017-2020 роки).

1.9. Засiдання KoMicii скликаються Ti секретарем при yMoBi, що на роЗгляд
поданi не менше нiж двi зrulвки за одним iз напрямiв пiдтримки (KpiM останнього
засiдання KoMicii) та е з€lлишок нерозподiлених бюджетних коштiв. Комiсiя

розглядае поданi документи в порядку черговостi ik ресстрацiТ за вiдповiдним
напрямом фiнансовоi пiдтримки окремо.

1 .10. Поданi KoMiciI документи ресструються у жуРналах ресстрацiТ заявок

на rIасть у Програмi окремо за кожним напрямом пiдтримки.

1.1 1. ,Щокументи, поданi не в повному обсязi, не рееструЮтЬся i
повертаються з€UIвникам. Щоопрачьований пакет документiв може подаватися

повторно.

1.12. Рiшення про надання фiнансовоI пiдтримки приймаеться Комiсiею в

порядку вимог Положення про роботу комiсiй для визначення 1.часникiв
кпрограми розвитку та пiдтримки агропромислового комплексу Кам'янка-

БузькогО районУ Ha2017-2020 роки) та <Програми частковоТ компенсацii втрат
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вiд здачi на забiй худоби, хвороi на лейкоз, в населених шунктах Кам'янка-
Бузького району на 2017-2020 роки), якi мають право на одержання фiнансовоi
пiдтримки за рахунок коштiв районного бюджету.

1.13. Завiрена копiя витягу з протоколу, що мiститъ рiшення КоплiсiT,
надасться учасникам Програми на iх вимоry

t
1.14. Операцii, пов'язанi з використанням коштiв фiнансовоi пiдтримки,

здiйснюються вiдповiдно до Порядку казначейського обслуговування мiсцевих
бюджетiв.

1.15.На пiдставi вiдомостей (peccTpiB) заявникiв, якi мають право на
отримання коштiв фiнансовоТ пiдтримки з районного бюджету, вiддiл фiнансово-
господарського забезпечення раЙдержадмiнiстрацii ресструе бюджетнi
зобов'язання у межах планових обсягiв видаткiв, подас щомiсячно до 20 числа
вiдповiдного року управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацii ресстри фактично
нарахованих сум видаткiв на виплату фiнансовоi пiдтримки. i

1.16. Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрачiТ щомiсяця до 25 числа
вiдповiдного мiсяця здiйснюе перерахування коштiв на ра{унок головного
розпорядника коштiв - Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii, вiдкритог& в
органi державного казначеЙства, для здiЙснення вiддiлом фiнансово-
господарQъкого забезпечення раЙдержадмiнiстрацii вiдповiдних видаткiв шляхом
перерахування коштiв на розрахунковi рахунки одержувачiв фiнансовоi
пiдтримки.

|.|7 . Для коштlв районного бюджетуL| /. /\ля напежного ан€Lпlзу використання коштlв районного бюджету при
наданнi фiнансовоi пiдтримки, учасники Програми-юридичнi особи в TepMiH до

аналiзу

20 сiчня наступного року подають до вiддiлу агропромислового розвитку
райдержадмiнiстрацii звiтнi форми j\lb 4сг <Звiт про посiвнi плqщi
сiльськогосподарських культур пiд урожай201_ року>, J\Ъ 29-сг кЗвiт про площi
та валовi збори сiльськогосподарських культур, ягiд i винограду на 01.12.201_
року), <<Ба_панс>> (Звiт про фiнансовий стан)> форма Jф 1, <Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний лохiд)> форма J\Ъ 2 таlаба <Фiнансовий звiт
суб'екта маJIого пiдприемництвa>) (форма J\Ъ 1-м, J\b 2-м) таlабо <Спрощёний
фiнансовий звiт суб'екта мыIого пiдприсмництва> (форма }lbl_Mc, }Гч 2_мс) за
20_ piK.

1.18. Питання, якi не вреryльованi цим Порядком, вирiшуються вiдповiдно
до дiючого законодавства Украiни.

II. Положення про вiдшкодування фiзичним особам затрат на утримання
трьох i бiльше KopiB молочного напрямку продуктивностi

2.1. Кошти районного бюджету на вiдшкодування фiзичним особам затрат
на утримання трьох i бiльше KopiB надаються особам, якi станOм не пiзнiше як за
10 календарних днiв на дату прийняття документiв, згiдно довiдки сiльськоi,
селищноi, MicbKoT ради, утримують три i бiльше корови, зберегли ik на .trac
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видiлення коштiв та утримуватимутъ на 1 оiчня наступного року за Кпквк
0з17зз0, кФквк 0421 <Програми в гаJIузi сiльського господарства, лiсового

господарства, рибальства та мисливствa>), кЕкВ 273Q <<Iншi виплати

населенню)).

2.2. Для визначення учасникiв напрямку Програми, якi мають право на

одержання частковоi компенсацii, райдержадмiнiстрdчiею створюеться Комiсiя.

очолюе Комiсiю начаJIьник вiддiлу агропромислового розвитку. Що складу

KoMicii включаЮтьсЯ спецiалiст вiддiлу агропромислового розвитку

райдержадмiнiстрацiI, який виконус обов'язки секретаря KoMiciT, спецiа-ltiст

ynpu"ninrr" фiнансiв райдержадмiнiстраuii, спецiалiст вiддiлу фiнансово-
господарського забезпечення райдержалмiнiстрацii, спецiалiст районного
пiдроздiЛу ,ЩержпродспоЖивслужби (за згодою), епiзоотолOг Кам'янка-Бузькоi

районнот державноi лiкарнi ветеринарноi медицини (за згодою), голова постiйноi

KoMicii з питань соцiально_економiчного та агропромислоВОГО рОЗВИТКУ,

соцiальнОго розвИтку села, розвитку бiзнес середовища, регуляторноТ г*олiтики,

запобiгаНня та протидii корупшiЙним дiяНням, очИщеннЯ влади Кам'янка-Бузькоi

районноТ ради (за згодою). t
2.3. Фiнансова пiдтримка надасться учасникам Програми в cyMi 1000,00

грн. за одну корову. т

2,4. Для отримання вiдшколування претенденти на участь у ПрОграмi

подають до KoMicii TaKi документи:

а) заяву на участъ у Програмi;

б) довiдку сiльськоТ, селищноТ, MicbKoi ради, погоджену Кам'янка-Бузькою

районноrо державною лiкарнею ветеринарнот медицини, про наявнiсть kopiB, в

якiй зазначасться iдентифiкацiйний номер, серiя i номер шаспорта корови та

ветеринарноi картки до паспорта згiдно форми, затвердженоi вiддiлом

агропромислового розвитку райдержадмiнiстрачiТ;

в) копiя паспорта та картки фiзичноi особи - платника податкiв;

г) iнформацiю довiльноi форми про вiдкритi рахунки в уатановах банку;

r) письмову згоду на обробку персонаJIьних даних;

д) письмове зобов'язання lrро повернення у мiсячний TepMiH коштiв до

районного бюджету в разi зменшення поголiв'я KopiB на 1 сiчнЯ НаСТУПНОГО РОКУ,

iuru.рд*ене вiддiлом агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацii.

2.5. Приймання документiв, зазначених в п.2.4 цього Порядку, здiйснюс

вiддiл агропромислового розвитку райдержадмiнiстраuii. Заява та документи

розглядаютьiя i перевiряються Комiсiею у порядку черговостi ix реестрачiТ.

2.6. На пiдставi рiшення KoMicii, вiддiл агропромислового розвиткУ

райдержадмiнiстрацiТ складае Вiдомiсть (додаток 1) фiзичних осiб-одержувачiв

,iд1доодування, Ъкi утримують трьох i бiльше KopiB, та подас iT до вiддiлу

фiнансово-господарського забезпечення райдержадмiнiстраuii, який здiйснюс

перерахування коштiв на рахунки учасникiв Програми.



2.7. У разi порушень зобовОязань, визначених л. 2.1 Положення, вiддiл
агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацii вчиняе дii щодо повернення
зазначених коштiв згiдно з умоваIvIи цього Положення та вiдповiдно до чинного
законодавства УкраiЪи.

[II. Положення про компенсацiю витрат фермерським господарствам
районуо в яких посiвна площа складас до 100 га включно, в cyMi 1б48,00 грн.

на 1 гектар посiвноi площi

3.1. Кошти районного бюджету у виглядi компенсацiю на посiвну площу
надаються фермерським господарствам, в яких посiвна площа складае до 100 га.
за КПКВК 03 |7ЗЗ0, КФКВК 042l кПрограми в г€шузi сiльського господарства,
лiсового господарства, рибальства та мисливства), КЕ,КВ 26t0 <Субсидii та
поточнi трансферти пiдприсмствам, установам, органiзацiям>.

З.2. Щля визначення учасникiв Програми, якi мають право на одержання

фiнансовоТ пiдтримки, райдержадмiнiстрацiсю створюетuс" fiдповiдна Комiсiя.
Комiсiю очолюе профiльний заступник голови райдержадмiнiстрачij. Що скirаду
KoMiciT входять нач€шьник вiддiлу агропромисJIового розвитку
райдержадмiнiстрацiТ, який виконуе обов'язки секретаря Комiсii, спецiалiст
вiддiлу агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацiТ, спецiаlliст районного
пiдроздiлу ,Щержавноi фiскальноi служби (зu згодою), спецiалiст управлiння
фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ, спецiалiст фiнансово-господарського вiддiлу

райдержадмiнiстрацii, голова постiйноi KoMicii соцiально-економiчного та
агропромисJIового розвитку, соцiального розвитку села, iнвестицiйноi дiяльностi,
розвитку бiзнес середовища, регуляторноI полiтики, запобiгання та протидiТ
корупцiйним дiянням, очищення влади районноi ради (за згодою).

3.3. Кошти районного бюджету спрямовуються на виплату фермерським
господарствам, одержувачам компенсацiТ, з розрахунку 1648,00 грн. на 1 гектар
посiву сiльськогосlrодарських культур (надалi - компенсацiя). ?

З.4. Компенсацiя за посiв сiльськогосподарських культур може бути
надана лише фермерським господарствам, якi заресстрованi та здiйснюють свою
дiяльнiсть на територii району.

3.5. Компенсацiя не виплачуеться фермерським господарствам, засновники
яких в попереднi роки були керiвниками або засновниками iнших фермероьких
господарств, якi не повернули до вiдповiдних бюджетiв
державноi пiдтримки, отриманi ними незаконно або

цiльовому призначенню.

З.б. Заявники на одержання компенсацiТ подаютЬ KoMicii TaKi документи:

а) заяву на r{асть у Програмi, затверджену вiддiлом агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацii;

дотацiТ або iншi види
використанi всупереч

;

6
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б) вiдомiсть з единого державного реестру пiдприематв та органiзацiй
Украiни або витяг з единого державного ресстру юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формуванъ;

в) ловiлку про банкiвськi реквiзити фермерського господарства;

г) правовстановлюючi документи
}.на земельну дlлянку

сiльськогосподарського призначення (вiдомостi з ,Щержавного реестру речових
прав про зареестроване речове право, iнше речове право; державний акт на право
власностi на земельну дiлянку; державний акт на право постiйного користування
землею);

r) завiренi копiI фiнансовоТ звiтностi за останнiй piK (KpiM новостворених)
та звiт про фiнансовi результати за останнiй звiтний перiод, що передуе року
надання компенсацiТ, або декларацiю вiдповiдно до обраноi системи
оIIодаткування (KpiM новостворених): 

t
- <<Баланс> (Звiт про фiнансовий стан)> форма J\Ъ 1, <Звiт про фiнансовi

результати (Звiт про сукупний дохiд)> форма J\Ъ 2 таlабо gФiнансовий звiт
суб'екта маJIого пiдприсмництва)) (форма JФ 1-м, J\Ъ 2-м) та7або <Сгrрощений

фiнансовий звiт суб'екта м€Lлого пiдприсмництва>) (форма JФl-мс, {Ф 2-мс) за
20_ piK;

- копiю звiту форми N 4-сг кПосiвнi площi сiльськогосподарських культур
пiд урожай поточного року) за 20_ piK, затвердженого наказбм ,Щержстату
Украiни вiд 24.0б.2016 Ns 103 (юридичнi особи);

- копiю звiту форми Ns 29-сг (рiчна) пПро площi та валовi збори
сiльськогосподарських культур, ягiд i винограду на 01.12.20_), затвердженого
наказом,Щержстату Украiни 25,09.20 1 5 року JФ 2 1 9;

д) довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi з податкiв, зборiв, платежiв, що
контролюються органами ф iскальноi служби УкраiЪи ;

е) первиннi документи, що пiдтверлжують витрати на посiв
сiльськогосподарсъких культур (логовори купiвлi-продажу, товарниЙ* чеК,

накладнi на насiння, засоби захисту рослин, паливо-мастильнi матерiали,
мiнеральнi добрива, тощо);

с) письмове зобов'язання про повернення у мiсячний TepMiH до районного
бюджету коштiв у разi встановлення контролюючими органами фапry ik
одержання з порушенням вимог законодавства, затвердженого вiддiлом
агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацii.

З.7. Поданi документи перевiряються секретарем KoMicii та рееструються в

журналi реестрацii заявок. Заявка та документи розглядаються i перевiряються
Комiсiею у порядку черговостi ix реестрацii. Щокументи, якi поданi

фермерськими господарствами не в повному обсязi, пiдлягають поверненню.

Щоопраuьований пакет документiв може подаватися повторно.

3.8. Комiсiя розглядае поданi документи, обстежуе посiви, складас акт за

р9зультатами перевiрки (додаток 2) та приймае рiшення щодо включеFня



заявника до Реестру фермерських господарств, що мають право на отримання з
районного бюджету коштiв за гектар посiву пiд урожай 20_року (додаток 3), та
суму бюджетноi компенсацiт для кожного фермерського господарства зокрема.

. 3,9. Вiддiл агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацiТ подае Реестр
сiльськогосподарських пiдприсмств та пiдтверджуючi до*уrе"rи
бюджетноi компенсацiI до вiддiлу фiнансово-гоЁподарського
райдержадмiнiстрацii, який здiйснюс перерахування коштiв
учасникiв Програми.

3.10. У разi порушення гарантiйних зобов'язань вiддiл агропромислового
розвитку райдержадмiнiстрацiт вчиняе дiт щодо повернення зазначених коштiв
згiдно з умовами цього Положення та вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни.

для отримання
забезпечення
на рахунки

t



Щодаток 1

до п.2.5 роздiлу 2 Порялку

}

ВIДОМIСТЬ
фiзичних осiб, одержувачiв вiдшкодування, якi утримують трьох i бiльше KopiB
молочного напряму продуктивностiо на територiI Кам'янка-Бузькому району

станом на 20_року

Начальник вiддiлу агропромислового

розвитку Кам'янка-БузькоТ районноТ
державноТ адмi н iстрацiТ

м.п.

J\b

з/п
Прiзвище,

iм'я по
батьковi
власника
корови

Iдентифiкацiйний
номер власника

Серiя, j\Ъ

паспорта
власника

JtlЪ розрахункового
рахунку в ycTaHoBi

банку

Сума,
грн.

1 2 з 4 5* 6

1
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Щодаток 2

до п.З.7 роздiлу 3 Порядку

Акт

обстех<ення стану посiвiв сiльськогосподарських культур
пiд урожай 20_року

на територiТ Кам'янка-Бузького
20 року

Комiсiя в
першого заступника голови раионноl
державноi адмiнiстрачiТ

начальника вiддiлу агропромислового розвитку
районноI державноТ адмiнiстрачii

спецiалiста вiддiлу агропромислового розвитку
районноi державноТ адмiнiстрацiТ

спецiалiста управлiння фiнансiв
районноI державноТ адмiнiстраuiТ

спецiалiста фiнансово-господарського вiддiлу

районноI державноi адмiнiстраuii

спецiалiста ДФС

голови постiйноТ KoMicii соцiально*економiчного
та агропромисJIового розвитку, соцiального

розвитку села, iнвестицiйноТ дiяльностi,
розвитку бiзнес середовища, регуляторноi
полiтики, запобiгання та протилiТ корупчiйним
дiянням, очищення влади районноi ради

провела обстеження посiвiв сiльськогосподарських

року i встановила, що в

району

(прiзвище та iнiцiали)

* (прiзвище та iнirriали)

(прiзвЙще та iнiцiали)

(п!iзвише та iнiчiапи)

(прiзвище та iнiцiали)

(прiзвище та iнiЩали)

(прiзвище та iнiчiали)

культур гriл урожай 20_

(назва пiдприсмства), адреса, код згiдно СДРПОУ)

посlяно

посlяно

посiяно

посiяно

на площ1

на площi

на площi

на площi

Га,

га;

га.

(( ))
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Комiсiя вирiшила:

1. Включити в

культур на площi

2. Визначити суму
1648,00 грн. за 1 га.

перший заступника голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ

нач€Lльник вiддiлу агропромислового розвитку
районноi державноi адмiнiстрацii

спецlrtлlст вlддlлу агропромисловог0 розвитку
районноi державноi адмiнiстраuiТ

спецiалiст управлiння фiнансiв
районноТ державноТ адмiнiстрацii

спецiалiст фiнансово-господарського вiддiлу
раионно1 державно1 адмlнlстрац11

спецiалiст ЩФС

голова постiйноi KoMioii соцiально-економiчного
та агропромислового розвитку, соцl€tльного

розвитку села, iнвестицiйноТ дiяльностi,
розвитку бiзнес середовища, регуляторноТ
полiтики, запобiгання та протидii корупцiйним
дiянням, очищення влади районноТ ради

)та

гектарlв.

компенсацiiврозмiрi , грн.врозрахунку

(пiдпис)

(пiдпис)

(пiдпис)

(пiлпис)

(п iдпис)

(гriдпис)

(пiдпис)

Ресстр фермерське гоаподарство .((

компенсувати кошти з раЙонного бюджету за посiв сiльськогосподарських

t
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,Щодаток З

до п. 3.7 роздiлу 3 Порядку

рЕсстр

фермерських господарств, що мають право на отримdння з районного бюджетУ
коштiв за гектар посiву пiд урожай2O_року

станом на року

на територiI Кам'янка-Бузъкого району

Ns

з/п

Назва

фермерського
господарства

Прiзвище,
iм'я, по
батьковi

голови/керiв-
ника ФГ

Код
сдрпоу

J\ъ

розрахункового
рахунку в

ycTaHoBi банку

Посiвна
площа,

га

ý

Сума
компен-

с4цii,
грн.

1 2 з 4 5 6 7

1

ао
Ф
ц

Начальник вiддiлу агропромислового

розвитку Кам'янка-Бузькоi районноI
державноi адмiнiстрачii

м.п.
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ЗАТВЕРДХtЕНО
розпорядженням
Бузькоi районноi
адмiнiстрацiТ
вiд2 Mlizll.f_

голови Кам'янка-
державноi

20I7
Ng fl{2 //2l*аз//7

порядок
використання коштiв районного бюджету на виконання заходiв

<<Програми частковоi компенсацii втрат вiд здачi на забiй худоби, xBopoi на

лейкозо в населених пунктах Кам,янка-Бузького району Ha2017-2020 рокп>

1.1. Цей Порядок визначае механiзм використання коштiв, видiлених у
районному бюджетi Кам'янка-Бузького району Львiвськоi обпастi на в{dконання

оПро.рurи частковоi компенсацii втрат вiд здачi на забiй худоби, хвороi на

лейкоз, в населених пунктаХ Кам'янка-Бузъкого району нао2017-2020 роки)
(нада_lri - Програма), затВердженоТ рiшенняМ Кам'янка-Бузькоi'районноi радичвiд
2з.Oз.20I7 J\b 8. t

|.2. Кошти районного бюджету надаються на проведення частковоi

компенсацii фiзичним особам за здану на забiй хвору на лейкоз худобу за

кпквК 0317330, кФквК 0421 кПрограма в гЕUIузi сiльського-господарства,
лiсового господарства, рибальства та мисливства>>, КЕКв 2730 <Iншi виплати

населенню)) в розмiрi 900010 грн. за кожну хвору тварину на лейкоз, здану на

забiй.

1.3. Кам'янка-БуЗька райОнна дерЖавна адмiнiстрацiя Львiвськоi обцастi

(надалi - райдержадмiнiстрацiя) е головним розпорядником коштiв.

1.4. У разi встановлення контролюючими органами факту незаконного

надання частковоi компенсацiт учаснику Програми, iT надання, зазначеному

учаснику Програми, припиняетъся протягом поточного та настулного

б.д*.r"их poKiB. Кошти, що незаКонно отриманi або використанi не за цiльовим
призначенням, повертаються до районного бюджету.

1.5. Щля визначення учасникiв Програми, якi мають право на одержання

частковот компенсацii, райдержадмiнiстрацiсю створюетъся Комiсiя. очолюе

Комiсiю начаJIьник вiддiлу агропромислового розвитку. Що складу KoMicii
включаються спецiалiст вiддiлу агропромислового розвитку

райдержадмiнiстрацii, який виконуе обов'язки секретаря KoMiciT, спецiалiст
ynpu"ni"*" фiнансiв райдержадмiнiстрацii, спецiалiст вiддiлу фiнансово-
господарського забезпечення райдержадмiнiстрачii, спецiалiст районного"
пiдроздiЛу ,ЩержПродспоЖивслужбИ (за згодою), епiзоотолог Кам'янка-Бузъкоi

районноi державноi лiкарнi ветеринарноi медицини (за згодою), голоВа постiйноi
KoMicii з питань соцiально-економiтного та агропромислоВоГО рОЗВИТКУ,

соцiальНого розвИтку села, розвитКу бiзнес середовища, регуляторноi полiтики,



|4

запобiгання та протидiТ корупцiйним дiянням, очищення влади Кам'янка-Бузькоi

районноТ ради (за згодою).

1.6. Склад KoMiciT та Положення про порядок роботи KoMicii
затверджуютъся розпорядженням голови райдержалмiнiстрацii.

1.7. Пiсля набрання чинностi Порялку, Комiсiяrоприлюднюе оголошення У

друкованих засобах масовоi iнформацiТ гrро початок прийому заяв та документiв,
що додаються до неТ. Прийом заяв розпочинаеться з дня публiкацii оголОШеННЯ,

а закiнчуеться _ за 10 робочих днiв до початку проведення оатаннього засiдання
KoMiciT. Засiдання KoMiciT проводяться у Mipy потреби, а останне засiдання - до
15 грулня.

В оголошеннi про початок прийому заяв та документiв надастъся така
iнформацiя:

- назва юридичноi
документи;

- обсяги фiнансовоТ

особи та юридична адреса установи, куди подаються

пiдтримки за напрямом на поточний piK;
*

- номер i дата розпорядження голови райдержадмiнiстрацiТ, ryим
затверджено Порядок використання коштiв районного бюджету н& виконання

заходiв кПрограми частковоi компенсацii втрат вiд здачi на забiй хуДоби, хворОТ

на лейкоз, в населених пунктах Кам'янка-Бузького району на 2017-2020 роки).

1.9. Поданi до KoMiciT документи рееструються у журналi frесстрацiТ заяв

на участь у Програмi.

1,10.,Щокументи, поданi не в повному обсязi, не ресструються i

повертаються заявникам. Щоопрацьований пакет документiв може подаВаТися

повторно

1.11. Рiшення про надання частковоi компенсацiI прийпласться Комiсiею в

11орядку вимог <Положення про роботу комiсiй для визначення УчаСНИКiв
<Програми розвитку та пiдтримки агропромислового комплексУ КаМ'ЯНКа-

Бузького району на 20|7-2020 роки) та <Програми частковоТ компенсацiiвтрат
вiд здачi на забiй худоби, хвороi на лейкоз, в населених пунктах Кам'янка-
Бузького району на 2017-2020 роки)), якi мають право на одержання фiнансовоi
пiдтримки за рахунок коштiв районного бюджету).

1.1З. Завiрена копiя витягу з протоколу, що мiстить рiшення KoMicii,
надаеться учасникам Програми на iх вимоry

|,|4. Для отримання частковоТ компенсацii претенденти на у{асТъ У
Програмi подаютъ до KoMioii TaKi документи:

а) заяву на участь у Програмi;

б) копiю ветеринарного свiдоцтва форми Nt;
в) експертизу дослiдження;

г) акти на проведення дезiнфекцiТ примiщення;
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г) квитанцiТ м'ясопереробного пiдприемства по здачi тварин;

д) копiя паспорта та та картки фiзичноТ особи _ платника податкiв;

е) iнформацiю довiльноi форми про вiдкритi рахунки в уатановах банку;

е) письмову згоду на обробку персонаlтьних даних;
i

1.15. Приймання документiв, зазначених в п.1.14 цъого Порядку, здiйснюе
вiддiл агропромислового розвитку райдержалмiнiстрацiт. Заява та документи,

розглядаються i перевiряються Комiсiсю у порядку черговостi ik реестраuii.

1.16. На пiдставi рiшення KoMiciT, вiддiл агропромислового розвиткУ

райдержадмiнiстрацii складас Вiдомiсть (додаток 4) одержувачiв частковот

l компенсацii втрат вiд здачi на забiй худоби, хвороТ на лейкоз та подае ii до
вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення райдержадмiнiстрацii, ЯКИЙ

здiйснюе перерахування коштiв на рахунки учасникiв ПроГраМи.

\.t7. У разi незаконного використання коштiв за Програмор вiддiл
агропромислового розвитку райдержадмiнiстрашii вчиняе дiт щодо повернення

зазначених коштiв вiдповiдно до чинного законодавсТВа УКРаф.

1.18. Питання, якi не врегульованi цим Порядком, вирiшуються вiДпОвiДНО

до дiючого законодавства Украiни. т
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Щодаток 1

до п.1.16 Порядку

ВIДОМIСТЬ
одержувачiв частковоi компенсацii втрат вiд здачi rпа забiй худоби, хвороТ на

лейкоз, на територiТ Кам'янка-Бузького району
станом на 20 року

Начальник вiддiлу агропромислового

розвитку Кам' янка-БузькоТ районноi
державноТ адмiнiстрацiТ

j\b

з/п
Прiзвище,

iм'я по
батьковi

фiзичноТ
особи

Iдентифiкацiйний
номер фiзичноi

особи

Серiя, JYэ

паспорта

фiзичноi
особи

лъ

розрахункового
рахунку в

ycTaHoBi банку

Сума,
грн.

1 2 a
J 4 5 6

1 t
t

м.п.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням гоJIови Кам'янка-
БузькоТ районноТ державноi
адмiнiстрацii

напрями використання коштiв' видiлених з районного бюджету у 2011 Роцi,
на заходи <<програми розвитку та пiдтримки аграрного комплексу

вtдQfufu26J,017

Кам'янка-Бузького району на 20|1,2020 роки>>
тис.

ль
з/п

Напрями використання
коштiв

Перелiк заходiв
загальний

фонд
]пецiальний

фонд
Разом

1 Стимулювання власникiв
селянських господарств
до збереження iснуючого
поголiв'я та його
нарощування, збiльшення
виробництва молока

вiдшкодування фiзичним
особам затрат на утримання
трьох i бiльше KopiB
молочного Еапряму
продуктивностi в розмiрi
1000,00 гривень за одну
голову за рахунок коштiв

районного бюджету
(кпквк - 0317330, кФквк
0421 кПрограми в галузi
сiльського господарства,
лiсового господарства,

рибальства та мисливства),
кЕкВ 2730 <Iншi виплати
населенню))

з 10,0 00

{

t

]r

з 10,0

2, Стимулювання розвитку
лрiбних фермерських
господарств та
збiльшення виробництва
сiльськогосподарськоi
продукцii

виплата компенсацii витрат

фермерським госшодарствам

району, в яких посiвна площа
скJIадае до 100 га включно, в
cyMi 1648,00 гривень за 1 га
посiвноi площi
(кпквк - 0317330, кФквк
0421 <Програми в галузi
сiльського господарства,
лiсового госtrодарства,

рибальства та мисливства),
КЕКВ 2610 <Субсидii та
поточнi трансферти
пiдприемствам, установам,
органiзацiям)>

500,0 0,0 5р0,0

Усього на Програму у 2017 р9цц 810,0 0,0 810,0

Перший заступник голови
Кам'янка-Бузькоi РДА Вашкiвський А.с.


