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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Кам'янка-Бузькоi

вlд
Jф

порядок
використання коштiв районного бюджету на виконання заходiв

<<Програми розвитку та пiдтримки аграрного комплексу
КамОянка-Бузького району нz 20!7 -2020 роки>>

I. Загальнi положення

1.1. L{ей Порядок визначае механiзм tsикористання коштiв, видiлених з

районному бюджетi Кам'янка-Бузького району ЛьвiвськоТ областi на виконання
<<Програми розвитку та пiдтримки а|рарного комплексу Кам'янка.Бузъкого
району на20|7-2020 роки>) (надалi - Програма), затвердженоТ рiшенням Кам'янка-
БузькоТ районноТ ради вiд 23.03.2017 Nч 8, iз доповненнrIми, внесеними рiшенням
Кам'янка-БузькоТ районноТ ради вiд 08.t2.20|7 J\Ъ б <Про внесення змiн 1а

доповнень у рiшення сесiй Кам'янка-Бузькоi районноТ ради)). '';'

2. Головним розпорядником коштiв районного бюджету е Кам'""*u-Бу."*u
райдержадмiнiстрацiя.

1.3. Фiнансова пiдтримка не надасться суб'сктам господарювання та

фiзичним особам, якi:

- визнанi банкрутами або стосовно яких порушено справу гlро банкрутство;

- перебувають у стадii припиненнrI юридичноi особи або припине}Iня
пiдприсмницькоi дiяльаостi фiзичноТ особи-пiдприсмця;

- подали завiдоьао :-{едостовiрнi вiдомостi та документи пiд час зверн€ння ::l
наданням фiнансовоi пiдтримки;

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

- мають заборгованiстъ iз заробiтноТ плати
якому пода€ться заявка;

отримЕLли пiдтримку за рахунок коштiв районного, обласного аба
державного бюджетiв з порушенням умов ii надання або умов щодо цiльового
використання бюджетних коштiв у поточному та попереднiх роках, що доведено в

установленому порядку;

отримують анаJIогiчну за видами пiдтримку за рахунок коштiв державного
або обласного бюджету, строк надання якоТ не закiнчився.

У Положеннях про використання фiнансовоТ пiдтримки за вiдповiдними
напрямами можуть бути передбаченi додатковi обмеження стосовно заявникiв на
ix одержання.

станом на початок мiсяця. j

жадмiнiстрашiТ

'Иус;й Иl7r5р+Wя/{+
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У разi подання заявниками на участь у Програмi недостовiрних даних у
документах для отримання фiнансовоi пiдтримки9 вони несуть вiдповiдальнiсть,
передбачену законодавством.

1.4. У разi встановлення контролюючими органами факту незаконного або
нецiльового використання коштiв районного бюджету, надання фiнансовоi
пiдтримки протягом поточного та наступного бюджетних poKiB припиняеться.
КQшти, що незаконно отриманi або використанi не за цiльовим призначенням,
повертаються до районного бюджету.

роботи Комiсiй

1.7. Пiсля набрання чинностi Порядку, вiддiл агропромислового розвитку

райдержадмiнiстрацiею створюеться вiдповiдна

Положення про порядок
голови райдержадмiнiстрацii.

1.5. Для визначення учасникiв заходiв Програми, якi мають право на
одержання фiнансовоi пiдтримки,
комiсiя.

1.6. Склад Комiсiй та
затверджуються розпорядженням

районноi державноТ адмiнiстрацii засобахраионно1 державно1 адмlнlстрац11 оприлюдню€ оголошення у друкованих засоOах
масовоТ iнформацiТ про початок приЙому заяв та документiв, що додаються до
неТ. Порядок проведення засiдань комiсiй визначаеться ПолокЬннями про ik
роботу.

1.8. В оголошеннi про початок прийому заяв та документiв наводиться така
1н!рормацlя:

- назва юридичноТ особи та юридична адреса установи, куди подаються
документи;

- обсяги фiнансовоТ пiдтримки за напрямами на поточний piK;

- номер i дата розпорядженнrI раЙдержадмiнiстрацiТ, яким затвердженс
кПорядок використання коштiв районного бюджету на виконання заходiв
кПрограrчrи розвитку та пiдтримки аграрного комплексу Кам'янка-Бузького
району на 2017-2а20 роки>).

1.9. Засiдання Комiсiй скликаються ik секретарями при yMoBi, що на розгляд
поданi не менше нiж двi заявки за одним iз напрямiв пiдтримки (KpiM останнього
засiдання KoMicii) та с зutJIишок нерозподiлених бюджетних коштiв. KoMicii
розглядають поданi документи в порядку черговостi iх реестрацii за вiдповiдним
напрямом фiнансовоi пiдтримки окремо.

1.10. Поданi Комiсiям документи рееструються у журнаJIах реестрацii
заявок на участъ у Програмi окремо за кожним напрямом пiдтримки.

1.1 1. Щокументи, поданi не в повному обсязi, не рееструються i
повертаються заявникам.,Щоопрацьований пакет документiв може подаватися
повторно.

1.12. Рiшення про надання фiнавсовоТ пiдтримки приймастъся Комiсiями в
'' порядку вимог ix Положень за напрямками та заходами Програми.
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1.13. Завiрена копiя витягу з протоколу, що мiстять рiшення Комiсiй,
надасться r{асникам Програми на ik вимоry.

I.I4. ОперацiТ, пов'язанi з використанням коштiв фiнансовоТ пiдтримки
здiйснюються вiдповiдно до Порядку казначейського обслуговування мiсцевих
бюджетiв.

1.15.На пiдставi вiдомостей (peecTpiB) заявникiв, якi мають право на
отримання коштiв фiнансовоi пiдтримки з районного бюджету, вiддiл фiнансово-
господарського забезпеченнrI райдержадмiнiстрацii рееструе бюДжетнi
зобов'язання у межах планових обсягiв видаткiв, подае щомiсячно до 20 числа
вiдповiдного року управлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацii реестри фактично
нарахованих сум видаткiв на виплату фiнансовоТ пiдтримки.

1.16. Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii щомiсяця до 25 числа
вiдповiдного мiсяця здiйснюе перерахування коштiв на рахунок головногс

розпорядника коштiв - Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ, вiдкритого в

органi державного казначейства, для здiйснення вiддiлом фiнансово-
господарськог0 забезпечення райдержадмiнiстрацiТ вiдповiдних видаткiв шляхоМ
перерахування коштiв на розрахунковi рахунки одержувqтgiв фiнансовоТ
пiдтримки.

1.|7. Щля належного аналiзу використаннrI коштiв районного бюджету при
наданнi фiнансовоi пiдтримки2 учасники Програми-юридичнi особи в TepMiH до 20

сiчня наступного року, подають до Вiддiлу а|ропромислового розвитку
райдержадмiнiстрацii звiтнi форми JЮ 4сг <<Звiт про посiвнi площi
сiльськогосподарських культур пiд урожай 20|_року>), Jф 29-сг <<Звiт про площi
та B€uIoBi збори сiльськогосподарсъких культур, ягiд i вино|раду на 0|.12.20-
року>), <<Баланс>> (Звiт про фiнансовий стан)> форма Nч 1, <Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд)> форма Ns 2 таJабо <Фiнансовий звiт
суб;е*ru м€lJIого пiд.rр"смництва>) (форма-JYч 1-м, }lb 2-м) таlабо <СпрощенЙй

фiнансовий звiт суб'екта маJIого пiдприемництва>) (форма }lbl-Mc, J\Ъ 2-мс) за
20_ piK.

1.18. Питаннr{, якi не вреryльованi цим Порядком, вирiшуються вiдповiдно

до дiючого законодавства УкраiЪи.

II. IIоложенця про вiдшкодування фiзичним особам затрат на утриманця, трьох i бiльшlе KopiB молочного напрямку продуктивностi

2.1. Кошти районного бюджету на вiдшкодування фiзичним особам затрат
на утримання трьох i бiльше KopiB надаються особам, якi станом не пiзнiше як за
10 календарних днiв на дату прийняття документiв, згiдно довiлки сiльськоi,
селищноi, мiськоi ради, утримують три i бiльше корови, зберегли ik на чаС

видiпення коштiв та утримуватимутъ на 1 сiчня наступного року за КПКВК
03173З0, КФКВК а4Ж <Програми в галузi сiлъського господарства, лiсового
господарства, рибальства та мисливствa>, КЕКВ 2730 <Iншi виплати населеннЮ)>.
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2.2. Щля визначення у{асникiв напряму Про|рами, якi мають право ъ{z,

одержання частковоi компенсацii, райдержадмiнiстрацiею створюсться Комiсiя.
Очолюс Комiсiю начаJIьник вiддiлу агропромислового розвитку. Що скJIаду
KoMicii включаються спецiалiст вiддiлу агропромислового розвитку
райдержадмiнiстрацii, який виконуе обов'язки секретаря KoMicii, спецiалiст

управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii, спецiалiст вiддiлу фiнансово-
господарського забезпечення райдержадмiнiстрацii, спецiалiст районного
пiдроздiлу ,Щержпродспоживслужби (за згодою), епiзоотолог Кам'янка-Бузъкоi

районноi державноi лiкарнi ветеринарноТ медицини (за згодою), голова посriйноТ
KoMicii соцiально-економiчного та агропромислового розвитку, соцiалъного

розвитку села9 iнвестицiйноТ дiяльностi, розвитку бiзнес середовища, регуляторноТ
полiтики, запобiгання та протидiТ корупцiйним дiяннrlм, очищеннrI влади районноТ
ради (за згодою).

2.2. Фlнансова пiдтримка надаетъся r{асникам Програми у виглядi дотацiТ в
cyMi l000,00 грн. за одну корову.

2.4. Щля отримання дотацiТ претенденти на rIасть у Програмi подають до
KoMicii TaKi документи: 

j,.

а) заяву на rIасть у Програмi;

б) довiдку сiльськоТ, селищноi, MicbKoi ради, погодженоТ Кам'янка-Бузькою

районною державною лiкарнею ветеринарноi медицини, про наявнiсть KopiB, в

якiй зазначаеться iдентифiкацiйний номер, серiя i номер паспорта корови та
ветеринарноТ картки до паспорта згiлно форми, затвердженоi Вiддiлом
агропромислового розвитку раидержадмlнlстрац11 ;

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

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

r) письмову згоду на обробку персон€Lпьних даних;

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

районного бтоджету в разi зменшення поголiв'я KopiB на 1 сiчня наступного року,
затверджене вiддiлом агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацii. ?

2.5. Приймання документiв, зазначених в л.2.4 цього Порядку, здiйснюе
Вiддiл а|ропромислового розвитку райдержадмiнiстрацii. Заява та документи
рOзглядаються i перевiряються Комiсiею у порядку черговостi ik реестрацii.

2.6. На гriдставi рiшення KoMicii, Вiддiл агропромислового розвитку
райдержадмiнiстрацii складас Вiдомiсть (Щодаток 1) фiзичних осiб-одержувачiв
вiдшкодування, якi утримуIоть трьох i бiльше KopiB, та подае iT до вiддiлу

фiнансово-господарсъкого забезпечення райдержадмiнiстрацii, якиil здiйснюс
перерахування коштiв на рахунки учасникiв Програми.

2.]. У разi порушень зобов'язань, визначених п. 2.| Положення, Вiддiл
агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацiТ вчиняе дiТ щодо повернення
зzвначених коштiв згiдно з умовами цього.Положення та вiдповiдно до чинного
законодавства УкраiЪи.
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III. Положення про компенсацiю витрат сiльськогосподарським
пiдприсмствам району, в яких посiвна площа складае до 100 га включно, в

cyMi 1б4810 грн. на 1 га посiвноТ площi.

3.1. Кошти районного бюджету у виглядi компенсацiТ на посiвну площу
надаються сiльськогосподарським пiдприемствам, в яких посiвна площа складае
до 100 га. за КПКВК 0317З30, КФКВК 042| <Програми в галузi сiльсъкогсl
господарства, лiсового господарства, рибальства та мисливства>), КЕКВ 2610
<Субсидii та поточнi трансферти пiдприсмствам, установам, органiзацiям>.

З.2. Що сiльськогосподарських пiдприемств, яким може бути випJIачена
компенсацiя, належатъ фермерсъкi господарства, приватнi сiльськогосподарськi
пiдприемства та сiльськогосподарськi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.

3.З. fiля визначення r{асникiв Про|рами, якi мають право на одержання
фiнансовоi пiдтримки, райдержадмiнiстрацiею створюеться вiдповiдна Комiсiя.
Комiсiю очолюе профiльний заступник голови райдержадмiнiстрацiТ. .Що складу
KoMicii входять нач€Lпьник вiддiлу а|ропромислового розвитку
райдержадмiнiстрацiТ, якиil виконуе обов'язки секретаря KoMicii, спецiалiст
вiддiлу агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацii, спецiыliст районного
пiдроздiлу flержавноi фiскальноТ служби (.u згодою), спецiалiст управлiння
фiнансiв райдержадмiнiстрацii, спецiалiст вiддiлу фiнансово-господарського
забезпеченнrI райдержадмiнiстрацii, голова постiйноi KoMiciT соцiально-
економiчного та агропромислового розвитку, соцiального розвитку села,
iнвестицiйноi дiяльностi, розвитку бiзнес середовищ4 реryляторноТ полiтики,
запобiгання та протидii корупцiйним дiяннrlм, очищення влади районноi ради (за
згодою).

З.4. Кошти районного бюджеry спрямовуються на виплату
сiльськогосподарськип4 пiдприемствам компенсацii, з розрахунку 1б48о00 грн. н4 1

гектар посiву сiльськогосподарсъких культур (далi - компенсацiя).

3.5. Компенсацiя за посiв сiльськогосподарських культур може бути надана
лише сiльськогосподарським пiдприемствам, якi зареестрованi та здiйснюIоть
свою дiяльнiсть на територii району. i

З.6. Компенсацiя не виплачуеться сiлъськогосподарським пiдприсмствам,
засновники яких в попереднi роки були керiвниками або засновниками iнших
сiльськогосподарських пiдприсмств, якi не повернули до вiдповiдних бюджетiв
дотацiТ або iншi види державноi пiдтримки, отриманi ними незаконно або
використанi всупереч цiльовому призначенню.

З.7 . Заявники на одержаншI компенсацii подають Комiсii TaKi документи:

а) заявку на )л{асть у Програмi, затверджену вiддiлом агропромислового
розвитку райдержадмiнiстрацii;

б) вiдомiсть з единого державного реестру пiдприемств та органiзацiй
УкраiЪи або витяг з Сдиного державного реестру юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формуванъ;



r) завiренi копiТ фiнансовоТ звiтностi за останнiй piK (KpiM
звiт про фiнансовi результати за останнiй звiтний перiод,
надання компенсацii, або декларацiю вiдповiдно до
оподаткування (KpiM новостворених):

с) письмове зобов'язання rrро повернення у мiсячний TepMiH до
бюджету коштiв у разi встановлення контролюючими органами
одержання з порушеЕням вимог законодавства.

в) довiдку про банкiвськi реквiзити фермерського господарства;

г) правовстановлюючi документи на земельну дiлянку
сiльськогосподарського призЕачення (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);

новостворених) та
що передуе рок}
обраноТ системи

- <<Баланс> (Звiт про фiнансовий стан)> форма j\Ф 1, <Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд)> форма J\b 2 та/або <<Фiнансовий звiт
суб'екта маJIого пiдгrриемництва)> (форма J\Гч 1-м, JФ 2-м) таlабо <Спрощений

фiнансовий звiт суб'скта маJIого пiдприемництва) (форма }lbl-Mc, J\Гэ 2-мс) за20_
piK;

_ копiю звiту форми J\Ъ 4-сг кПосiвнi площi сiльськогосподарських культур
пiд урожай поточного року)> за 20_ piK, затвердженого накЬзом .Щержстату
Украiни вiд24.06.20116 NЬ 103 (юридичнi особи);

- копiю звiту форми J\b 29-сг фiчна) <Про площi та валовi збори
затвердженогосiльськогосподарських кулътур, ягiд i винограду на 01.12.20_),

наказом .Щержстату УкраiЪи 25.09.2015 року J\Ф 219;

д) довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi з податкiв, зборiв, платежiв, rцо

контролюються органами фiскальноi служби УкраiЪи;

е) первиннi документи, що пiдтверджують витрати на посiв
сiльськогосподарських культур (договори купiвлi-продажу, товарний ч9к,
накладнi на насiння, засоби захисту рослин, п€lJIиво-мастильнi матерiали,
мiнеральнi добрива, тощо);

районного
факту Тх

З.8. Поданi документи перевiряються секретарем KoMicii та рееструються в

журналi реестрацiТ заявок. Заявка та документи розглядаються i перевiряються
Комiсiею у порядку черговостi ix реестрацiТ. Щокументи, якi поданi
сiльськогосподарсъкими пiдприсмствами не в повному обсязi, пiдлягаютъ
поверЕенню. Щоопрацьований пакет документiв може подаватись повторно.

3.9. Комiсiя розглядас поданi документи, обстежус посiви, складае акт за

результатами перевiрки (додаток 2) та приймае рiшення щодо вклЮчеНня
заявника до Ресстру сiлъськогосподарських пiдприемств, що мають право не
отримання з районного бюджету коlптiв за гектар посiву пiд урожай 20___року

(додаток З), та суму бrоджетноi компенсацii для кожного сiльськогосподарськогс
пiдприемства зокрема.



7

З.10. Вiддiл а|роlrромислового розвитку райдержадмiнiстрацii подае Реестр
сiльськогосподарсъких гriдприсмств та пiдтверджуючi документи для отримання
бюджетноi компенсацiТ до вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення

райдерх<адмiнiстрацii, який здiйснюе перерахуваннrI коштiв на рахунки учасникiв
Програми.

З.11. У разi порушення гарантiйних зобов'язань Вiддiл а|ропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацii вчиняс дiТ щодо повернення зазначених коштiв
згiдно з умовами цього Положення та вiдповiдно до чинного законодавства
УкраiЪи.



,Щодаток 1

до п. 2.5 роздtлу 2
Порядку

ВIДОМIСТЬ

фiзичних осiб, одержувачiв вiдшкодування, якi утримують трьох i бiльше KopiB
молочного напряму продуктивностi, на територii Кам' янка-Бузького району

станом на 20_року

Начальник вiддiлу агропромислового

розвитку Кам'янка-Бузькоi районноi
державно1 адмlнlстрац11

(пiлпис) (iнiцiа-,lи та прiзвище)

м.п.

]ф з/п Прiзвише. iм'я, по-
батьковi власнtlка KcpoвpI

lлентифiкаrri й н и й
номер власника

Серiя, Hor,rep

пасilорта
власника

Nэ розрахункового
рахунку в ycTaHoBi

банку

Супла. грн.

l 2 J 4 5 6

1

Разом
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Додаток 2

до п.З.9 роздiлу З Порядку

Акт

обстеженЕя стану посiвiв сiлъськогосподарських кульl,ур
пiд урож ай 2а _року

на територiТ Кам'янка-Бузького району
вiд " ll 20_року

Комiсiя в складi:
першого заступника голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ

начапьника вiддiлу агропромислового розвитку
районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

спецiалiста вiддiлу агропромислового розвитку
районноТ державноi адмiнiстрацii

спецiшriста управлiння фiнансiв
районноТ державноi адмiнiстрацiТ

опецiалiста фiнансово-господарського вiддiлу
. районноТ державноi адмiнiстрацiТ

спецiалiста ДФС

голови постiйноi KoMicii соцiально-економiчного
та агропромислового розвитку, соцiального

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

(прiзвиrце та iнiцiали)

(прiзвише та iнiцiаlи;

(прiзвише та iнiцiали)

( прiзвише та iнiцiа1-1*

(прiзвище та iнiцiа,ти)

(прiзвище та iнiцiа,тч)

(прiзвище та iнiцiали)

гiровела обстеження посiвiв сiльськогосподарських культур пiд урожай 20_
року i встановила, що в

(назва пiдприсмства. адреса. код згiдно СДРПОУ)

на площi га;посiяно

посiяно

посiяно

посiяно

на площi

на площi га;

на плошi га;

га;



отримано сходи

отримано сходи

отримано сходи

отримано сходи
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на площi

на площi

на площi

на площi

>) та компенсчвати
.J

бюджету за посiв сiльськогосподарських культур на
гектарiв.

га;

га;

га.

Комiсiя вирiшила:

1. Включити в Реестр
кошти з районного
площi

2. Визначити суму компенсацii в розмiрi
1б48,0 грн. за 1 га.

перший заступник голови районноТ
державноТ адмiнiстрацii

начЕIгIьник вiддiлу агропромислового розвитку
районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

спецiалiст вiддiлу агропромислового розвитку
районноi державноi адмiнiстрацii

. спецiалiст управлiння фiнансiв
районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

спецiалiст фiнансово-господарського вiддiлу
раионно1 державно1 адмlнlстрац11

спецiалiст ДФС

голова постiйноТ KoMicii соцiально-економiчного
та агропромислового розвитку, соцiального

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

грн. в розрахунку

(пiлпис)

(пiдпис)

(rriдпис)

(пiдпис)

(пiдпис)

(пiдпис)

(пiдпис)



11

{одаток З

до п. З.9 роздiлу 3
Порядку

рЕсстр
сiльськогосподарсъких пiдприемств, що мають право на отримання з районногобюджету компенсацiТ за гектар посiву .riд уро* ui ZO_poKy

станом на 20_року
на територiТ Кам,янка-Бузъкого району

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

(пiлпrтс) (iнiцiа.rи та прiзвlrще)

м.п.

М з/п ljазва
сiльськсlгослодарського

пlдприсмстtsа

Прiзвище, iм'я,
по-батьковi

голови_/кер iB ника

Код
сдрпоу

Посiвна площа.
la

Сума
KoMi,teHcaцi;'.

грн.
l 2 J 4 5 6

l

Разом


