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Вiдповiдно до статей 20,9l Бюджетного кодексу УкраiЪи, статей 6, \9
Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, на ви{:онання рiшень
Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд 23.0З.2017 J\b 8 <Про затвердженIи
Програм> та вiд 2З.0З.20|7 Jф12 кПро внесення змiн та доповнень дорiшення
1O-oi cecii Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд 23. |2.2016 J\"911 <Про районний
бюджет Кам'янка-Бузького району Ha2Ot7 pio:

1. Затвердити склад KoMicii для визначення учuс"Йiв заходу
вiдшкодування коштiв на утриманнrI трьох i бiльше KopiB молочного напряму
продуктивностi <Програми розвитку та пiдтримки ацрарного комплексу
Кам'янка-Бузького району на 2017-2020 роки) та <Програми частковоi
компенсацii втрат вiд здачi на забiЙ худоби, хвороi на лейкоз, в населених
пунктах Кам'янка-Бузького району на 2017-202О роки), якi мають право на
одержання фiнансовоТ пiдтримки за рахунок коштiв районного бюджету згiдно
додатку l.

2. Затвердити скJIад KoMicii для визначення учасникiв заходу компенсацii
витрат фермерським господарствам району, в яких посiвна площа складас" до
100 га вкJIючно, <Програми розвитку та пiдтримки аграрного комплексу
Кам'янка-Бузького району на 2017-2020 роки), якi мають право на одержання
фiнансовоi пiдтримки за рахунок коштiв районного бюджеry згiдно додатку 2.

3. Затвердити <<Положення про роботу комiсiй для визначення )^rасникiв
<Програми розвитку та пiдтримки агрошромислового комплексу Кам'янка-
Бузького району на2077-2020 роки) та кПрограми частковоI компенсацii втрат
вiд здачi на забiй худоби, хвороТ на лейкоз, в населених пунктах Кам'янка-
Бузького району на _20 рокп, що додасться.
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ПОЛОЖЕННЯ
про робоry комiсiй для визначення учасникiв <<Програми розвиткУ Та

пiдтримки агропромислового комплексу Кам'янка-Бузького райопУ на
20|7-2020 роки>> та <<Програми частковоi компенсацii втрат вiд здачi на
забiй худоби, хвороТ на лейкоз, в населених пунктах Кам'янка-Бузького
району Ha2017-2020 роки>>, якi мають право на одержання фiнансовоi

пiдтримки за рахунок коштiв районного бюджеry t:

1. t{e Положення визначае порядок органiзацii робФги комiсiй для
визначення учасникiв <Програми розвитку та пiдтримки агропромисловоFо
комплексу Кам'янка-Бузького району на 2017-2020 роки)) та <Програми
частковоi компенсацiТ втрат вiд здачi на забiй худоби, хвороi на лейкоз, в

населених ttунктах Кам'янка-Бузького району на 20t7-2020 роки) (д-i
Програми АПК), якi мають право на одержання фiнансовоi пiдтримки за

рахунок коштiв районного бюджету (далi - Комiсiя) за такими напрямами:

- вiдшкодування фiзичним особам затрат за утримання тръох i бiльше
KopiB молочного напряму продуктивностi;

- компенсацiя витрат фермерським господарствам району за 1 та
посiвноТ площi;

_ проведення частковоТ компенсацii власникам за здану на забiй хвору
на лейкоз худобу.

2. У своiй дiяльностi Комiсiя керусться нормативно-правовими акfами
УкраiЪи, рiшеннями чотирнадцятоi cecii VII скликання Кам'янка-БузькоТ

районноi ради ЛьвiвськоI областi вiд 23.03.2017 Ns 8 <Про затвердження

районних Програм>> та вiд 2З.OЗ.20t7 J\b12 <Про внесення змiн та доповнень до

рiшення 10-оТ cecii Кам'янка-БузькоТ районноТ ради вiд23.|2.20Iб Ns11 <Про

районний бюджет Кам'янка-Бузького району на 20|7 рiю), <Порядком
використання коштiв районного бюджету на виконання заходiв <Програми

розвитку та пiдтримки аграрного комlrлексу Кам'янка-Бузького району Ha20I7,
2О2О роки) та <Порядком використання коштiв раЙонного бюджеry На

виконання заходiв кПрограми частковоi компенсацii втрат вiд здачi на забiй

a
J.

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

KoMicii сОсновним завданнЯм
господарювання i

розгляд документiв, поданих
особами, якi зареестрованi,всуб'ектами фiзичними
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установленому порядку у Кам'янка-Бузькому районi Лъвiвськоi облаСтi, Та

прийняття рiшення щодо надання фiнансовот пiдтришrки спрямованот на

виконання заходiв Програм АПК.

4. Склад Комiоiй за кожною Програмою АПК визначаеться вiдповiдним
Порядком використання кощтiв районного бюджету на виконання заходiв iз
врахуванням особливостей та специфiки за вiдповiдною ПрограмоЮ АПК. У
разi необхiдностi Комiсiя може залучати до свосI роботи незаJIежних експертiв
та фахiвчiв.

5. Забезпечуе роботу KoMiciT секретар, на якого покладасться пiдготовка
матерiалiв до розгляду комiсiсю, а також ведення дiловодства.

6. Повноваження KoMicii.

б.l. Голова KoMicii в межах своеi компетенцii:

- головус на засiданнях KoMicii;

- мае вирiшальний голос у разi рiвного розподiлу голосiв.

6.2. Секретар KoMicii в межах cBoci компетенцii забезп&уu,

- ведення та оформлення протоколiв засiдань KoMicii;

- оперативне iнформування членiв KoMiciT стосовно органiзацiйних

проведення засiдання KoMiciT, дотримання вимог законодавства З пиТанЬ

ведення дiловодства пiд час роботи,) а також за дорученням голоВи KoMicii
виконуе iншу органiзацiйну роботу;

_ рееструс поданi до KoMicii документи у журналах ресстраhii,
вiдповiдно до напряму пiдтримки, Ресстрацiя зазначених документiв
проводиться в день iх надходження. ,Щокументи, поданi не в повноМУ обсязi, не

ресстр}.ються i повертаютъся заявникам.,Щоопрацьований пакеТ дОКУментiв
може подаватися повторно.

6.3. Якщо секретар KoMicii вiдсутнiй на засiданнi KoMicii, то голова

доручас тимчасово виконувати функцii секретаря iншому члену KoMicii.

6,4. Члени KoMicii на засiданнях беруть участь в обговореннi та

приймають рiшення щодо результатiв розгляду.

Члени KoMiciT мають право:

- ознайомлюватися з матерiалами, поданими на iT розгляд;

_ брати участь у вивченнi додатковоi iнформачii, наданоi членами ,

KoMicir;

з питань,
заявляти кJIопотання, наводити своТ мотиви, висловлювати мiркУваННЯ

якi розглядаються та заносятьсil до протоколу;

брати участь у прийняттi рiшень шляхом голосування.
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7. Комiсiя розглядае поданi суб'ектами господарювання, фiзичними
особами документи у порядку черговостi ix подання. У разi необхiдностi Для

виконання своiх повноважень, Комiсiя мас право витребувати вiд заявникiв

додаткову iнформацiю. Претенденти на участь у Програмi несуть повну
вiдповiдальнiстъ за достовiрнiсть поданоТ ними iнформацii.

t
8. Рiшення про надання фiнансовоТ пiдтримки приймасться Комiсiсю на

Ti засiданнi у присутностi не менш як двох третин iT складу вiдкритим
голосуванням, простою бiльшiстю голосiв. У разi рiвного розподiлУ голОСiВ

вирiшальним е голос головуючого на засiданнi. Вiдповiдне рiшення KoMicii
оформля€ться протоколом, який пiдписують yci члени KoMicii. Член KoMicii,
який не згоден з ii рiшенням, пiдписуе протокол з окремою думкою, яка е

невiд' емною частиною протоколу.

*



!одаток 1

до розпорядження голови
Кам' янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацii
вiд //Иl' {чц Fх2 // /pPz
Jф

склАд
KoMicii для визначення учасникiв заходу вiдшкодування коштiв на

утримання трьох i бiльше KopiB молочного напряму шродуктивностi
<<Програми розвитку та пiдтримки аграрного комплексу Кам'янка-
Бузького району на 2017-2020 роки>> та <<Програми частковоi компенсацii
втрат вiд здачi на забiй хулоби, xBopoi на лейкоз, в населених пунктах
Кам'янка-Бузького району на 20|7-2020 роки>>, якi мають право на
одержання фiнансовоi пiдтримки за рахунок коштiв районного бюджеry

янкЕвиII
Олександра Юлiанiвна

Щутка
оксана Михайлiвна

дудА
Iрина IBaHiBHa

костишин
оксана eBcTaxiTBHa

БулАш
любов Юлiанiвна

Голова KoMicii;

Начальник вiддiлу
Кам'янка-Бузькоi
адмiнiстрацii

Секретар KoMicii:

t

а|ропромиалового розвитку
районноi державноi

районноI

Головний спецiалiст вiддiлу агропромислового
розвитку Кам'янка-Бузькоi районноТ державноi
адмiнiстрацii

Члени KoMicii:

Начальник вiддiлу фiнансово-господuо."пl.о
забезпечення Кам'янка-БузькоТ
державноi адмiнiстрацii

Начальник вiддiлу доходiв .управлiння фiнансiв
Кам'янка,Бузькоi районноТ державноi
адмiнiстрацii

Епiзоотолог районноТ державноi лiкарнi
ветеринарноТ медицини в Кам'янка-Бузькому
районi (за згодою)

В. о. началъника управлiння,Щержспоживслужби в
Кам'янка-Бузькому районi (за згодою)
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онисько
Володимир Петрович

Керiвник апарату
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Голова постiйноТ KoMicii з питанъ соцiально-
еконо.trдiчного та агропромислового розвитку,
соцiального розвитку сеJIа, iнвестицiйноi
дiяльностi, розвитку " бiзнес середовища,

регуляторноТ полiтики, запобiгання та протидiТ
корупцiйним дiянням, очищення влади Кам'янка-
Бузькоi районноi ради (за згодою)

любов Височанська

*



Додаток 2

до розпорядження голови Кам'янка-
Бузькоi райдержадмiнiстрацiТ
вiд
м

/ rj, /7

склАд
KoMicii для визначення учасникiв заходу компенсацii витрат фермерським
господарствам районуо в яких посiвна площа складае до 100 га ВкЛЮЧНО,

<<програми розвитку та пiдтримки аграрного комплексу Камоянка-
Бузького району на 20t7-2020 роки>>, якi мають право на одержання

фiнансовоi пiдтримки за рахунок коштiв районного бюджету 
l.

ВАШКIВСЪКИИ

Голова KoMicii:
{

Перший заступник голови Кам'янка-Бузькq

районноI державноi адмiнiстрацiТ l

Секретар KoMicii:

Начальник вiддiлу агропромислового розвитку
Кам'янка-БузькоТ районноi державноi
адмiнiстрацii

Андрiй Станiславович

Члени KoMicii:

янкЕвиII
Олександра Юлiанiвн

Головний спецiалiст вiддiлу агропромислового

розвитку Кам'янка-БузькоI районноi державпоi
адмiнiстрацiТ

Начальник вiддiлу фiнансовO-гоаподарського

шЕвчук
Олеся Богданiвна

,Щутка
оксана Михайлiвна

дудА
Iрина IBaHiBHa

мгIрнrIк
Назар Богданович

забезпечення Кам'янка-ýузькоТ
державноi адмiнiстрацiТ

раионно1

районноТ державноi "

Начальник вiддiлу доходiв управлiння фiнансiв
Кам'янка-БузькоТ
адмiнiстрацiТ

Головний державний ревiзор iнспектор Кам'янка-
Бузького вiддiлення Червоноградськоi ОЩtI ГУ
ДФС у Львiвськiй областi (за згодою) t



онисько
Володимир Петрович

Керiвник апарату
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Голова постiйноТ KoMiciT з питань соцiально-

економiчного та агропромислового розвитку,
соцiального розвитку села, iнвестицiйноТ

дiяльностi, розвитку бiзнес середовищq

регуляторноi полiтики, запобiгання та протидii
корупчiйним дiянням, очйщення влади Кам'янка-
Бузькоi районноТ ради (за зголою)

любов Височанська

*


