
укрлiнА

КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВ НА АЛ4IНI СТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька J,t ??7/a/43/ry

Про сmворення Колtiсii dля вuзначення

учасн uKiB зuхоdу ком п ен с а цii в аmраm
сiл ь сько zo спо d ар ськuý, пid пр uелwсmв алg,

в якuх посiвна плоu4а ctoryadae do 100 za
вл{Jlючно mu заmверdнсення Поломсення
про Ti робоmу

Вiдповiдно до статей 20,9| Бюджетного кодексу УкраiЁи, статей 6, 19

Закону УкраiЪи <Про MicщeBi державнi адмiнiстрацii>, на виконання рiшеНь
Кам'янка-Бузькоi районноТ ради вiд 2З.OЗ.20I7 J\Гч 8 оПро затвердження
Програм)), вiд 2З.аЗ.2а|7 }ls12 кПро внесення змiн та доповнень до рiшення trO-

or ceciT Кам'янка-Бузъкоi районноi ради вiд 2З.\2.2016 J\Ъ11 <Про районний
бюджет Кам'янка-Бузького району на 201,7 piK> та вiд 08.12.2017 Jф 4 <Про
внесення змiн та доповнень у рiшення сесiй Кам'янка-Бузькоi районноi ради>:

1. Затвердити ]!:лад KoMicii для визначеЕIiя учасникiв заходу компенсз_ .-,

витрат сiльсъкогосг:одарським пiдприеп,rстtsам, в яких посiвна плоrца склада€ _-,.

100 га включно, згiц'.]о <<Г{рограми розвитку та пiдтримки агропромисловоi
комплексу Кам'янка-Бузького району на 201 '| -2020 роки) згiдно додатку 1 .

2. Затвердити <<ilоложення про роботу KoMiciT для визначення учаснIiI;
заходу компенсацiТ tsI{трат сiльськогосriодарським гliдприешrствам, в яidr. "

посiвна плоrца склада€ до 100 га вкj{ючно, згiдно <Програми розвитку. 
,

пiдтримки агрс]lроми.лового ко&,lплексу Кам'янка-Бузьког0 району на 2.,*1

2а2а роки)).

З. Вважати такиý,l', що втратило чиннiсть розпорядження гоJiоr,,::

Кам'янка-БузькоТ райuнноТ державноТ адмiнiстрацiТ вiд 2i.04.2017 j\l9 208,'[i-

0Зl|7 <Про створення Комiсiй та затвердження Положення про iT роботу>.

4. Контроль, ям цього розпорядження покласти на першOго
заступника гол

г

W
{страцiТ В9шкiвсъкого А.С.

В.I.Кирилич
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Щодаток 1

до розпорядження голови Кам'янка-
Бузькоi райо.нноi державноi
адмlнlстрац1l
;i;7у'И р+ тrп vy?/p,l-p

склАд
KoMicii для визначення учасникiв заходу комшенсацiI витрат
сiльськогосподарськиlu пiдприсмствам районуо в яких посiвна плошIа
складас до 100 га включЕоо згiдно <<Програми розвитку та пiдтримки
агропромисловог0 комплексу КамОянка-Бузького району на 20|7-2020

роки>)

ВАШКIВСЬКИЙ
Андрiй Станiславович

Антоняк
галина Михайлiвна

дудА
Iрина IBaHiBHa

дутк,d
оксана Михайлiвна

нАгIрняк
Назар Богданович

онисько
Володимир Петрович

янкЕвич
Олександра Юлiанiвна

Голова KoMiciT
Перший заступник голови
державноi адмiнiстрацii

Кам'янка-Бузькоi

Секретар KoMiciT
Началъник вiддiлу агропромисдового розвитку
Кам'янка-Бузькоi державноI адмiнiстрацii

Члени KoMicii:

Начальник вiддiлу доходiв управлiння фiнансiв
Кам'янка-Бузькоi районноТ державноТ
адмiнiстрацii
Началъник вiддiлу фiнансово-господарського
забезпечення Кам'янка-Бузькоi районноi
державноТ адмiнiстрацiТ
Головний державний ревiзор-iнспектор Кам'янка-
Бузького вiддiлення ЧервоноградськоТ ОЩШ ГУ
ДФС у Львiвськiй областi (за згодою)
Голова постiйноТ KoMiciT з питань соцiально- r
економiчного та агропромислового розвитку,
соцiального розвитку села, iнвестицiйноi
дiяльностi, розвитку бiзнес середовищц
реryляторноi полiтики, запобiгання та протидii
корупцiйним дiянням, очищення влади Кам'янка-
БузькоТ районноТ ради (за згодою)
Головний спецiалiст вiддiлу агропромислового

розвитку Кам'янка-Бузькоi державноТ

Керiвник апарату лrобов Височанська



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Кам'янка-

положtЕння

БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ
вiд У,

про робоry KoMiciT для визцачення учасникiв заходу компенсацii
витрат сiльськогФспOдарським пiдприемствам, в яких посiвна площа
склада€ до 100 га включно, згiдно <<Програми розвитку та пiдтримки

агрошромислового комплексу Кам'янка-Бузького району- 
на 2017-2020 роки>>

1. iJe Гiоло;кення визF{ачае порядок органiзацii роботи KoMicii д-_._,,.

визначення учасникiь кПрограми розвитку та пiдтримки агропромислово,":_:
комплексу Кам'янка-Бузъкого району на 20|7-2020 рокю> (далi - Програми

2. У своiй дiяльностi комiсiя керуеться нормативно-правовими актами
УкраiЪи, рiшеннями Кам'янка-БузькоТ районноi ради ЛьвiвськоТ областi вiд
2З.Ш.2а17 Jф 8 <Про затвердження районних Програм), вiд 2З.0З.20\7 JЮ12
<Про BHeceHHrI змiн та доповненъ до рiшення 10-оТ cecii Кам'янка-Бузькол

районноТ ради вiд 23.12.20lб J\bl1 <Про районний бюджет Кам'янка-Бузького
району на 20|7 piк> та вiд 08.12.2017 j\Ъ 4 <Про внесення змiн та доповнень у
рiшення сесiй Кам'янка-БузъкоТ районноТ ради), <Порядком використання
коштiв районного бюджету на виконаннlI заходiв <<Програми розвитку та
пiдтримки аграрного комплексу Кам'янка-Бузького району на 2017-2020 piк>.

F\ основним документiв,э. UСt]ОВНИМ ЗаВДаННЯМ Koмlcii е РОЗГЛЯД ДОКУМеНТlВ, ПОД&Нll .

суб'сктами господа,рк)вання, якi заресстрованi в установленоN{у порядкJ- ,.j:

Кам'янка-Бузькому районi Львiвськоi областi, та прийняття рiшення чодо
надання фiнансовоi пiдтримки спрямованоТ на виконання заходу Програми
Апк.

4. Склад комiсiй визначаеться розпорядженням голови Кам'янка-БузькоТ
районноТ державцоТ адмiнiстрацiТ згiдно роздiлу пункту 3.З <<Порядку
використання KorrrTiB районного бюджету на виконання заходiв <<Програми

розвитку та пiдтримки а|рарного комплексу Кам'янка-Бузького району на2аП-
2020 роки). У разi необхiдностi комiсiя може заlrучати до своеi роботи
незаJIежних eкcпepTiB та фахiвцiв.

5. Прийом заяв розпочинаеться комiсiею з дня публiкацiТ оголошення у
друкованих засобах масовоi iнформацiТ про набрання чинностi <<Порядку
використання коштiв районного бюджету на виконання заходiв <<Програми

розвитку та пiдтримки аграрного комплексу Кам'янка-Бузъкого району на2077-
2020 рiю>, а закiнчуеться - за 10 робочих днiв до початку проведенЕя

KoMlcii



з

останнього засiдання KoMiciT. Засiдання KoMiciT проводятъся у Mipy потреби, а

останнс засiдання - до 1 грудня.

6. Забезпечуе роботу KoMiciT секретар, на якого покJIадаеться пiдготовка
MaTepia_rriB до розгляду комiсiею, а також веденнrI дiловодства.

7. Повноваження KoMicii.

7.1. Голова KoMiciT в межах своеТ компетенцii:

- головуе на засiданнjlх KoMicii;

- мае вирiшальний голос у разi рiвного розподiлу голосiв.

7.2. Секретар KoMiciT призначаеться головою KoMiciT i забезпечус:

- ведення та оформлення tlротоколiв засiданъ KoMiciT;

- вiдповiдно до вимог законодавства збереження документiв щодо
проведення засiдання KoMicii, дотриманнrI вимог законодавства з питань
ведення дiловодства пiд час роботи) а також за дору{еннямiт голови KoMicii
виконуе iншу органiзацiйну роботу;

- ресструе поданi до KoMicii документи у журналах реестрацii,
вiдповiдно до напряму пiдтримки. Реестрацiя зазначених документiв
проводиться в день Тх надходження. ,.Щокументи, поданi не в повному обсязi, не

рееструються i повертаються заявникам. rЩоопрацьований пакет документiв
може подаватися повторно.

7.З. Якщо секретар KoMiciT вiдсутнiй на засiданнi KoMiciT, то голова

доруIа€ тимчасово виконувати функцii секретаря iншому члену KoMicii.

7.4. Члени KoMiciT на засiданнях беруть у{асть в обговореннi та.

приймають рiшення щодо результатiв розгляду.

7.5. Члени KoMicii мають право:

- ознайомлюватися з матерiалами, поданими на ii розгляд;

- брати участь у вивченнi додатковоi iнформацiТ, наданоi членами
KoMiciT;

- заявляти клопотання, наводити своi мотиви, висловлювати мiркування
з питань, якi розглядаються та заносяться до протоколу;

- брати у{асть у прийняттi рiшенъ шляхом голосування.

8. Комiсiя розглядае поданi суб'ектами господарювання документи у
'порядку черговостi ix подання. У разi необхiдностi для виконання своiх 

:

повноваженъ комiсiя мае право витребувати вiд заявникiв додаткову 
{

iнформацiю. Претенденти на участъ у програмi несуть повну вiдповiдальнiсть
за достовiрнiсть поданоi ними iнформацii.
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9. Рiшrення про надання фiнансовоТ пiдтримки приймаеться комiсiею на
if засiданнi у присутностi не менш як двох третин Ti скJIаду вiдкритим
голосуваннr{м, простою бiльшiстю голосiв. У разi рiвного розподiлу голосiв
вирiшалъним с голос головуючого на засiданнi. Вiдповiдне рiшення коплiсii
оформлясться протоколом, який пiдписують yci члени KoMiciT. Член KoMiciT,

який не згоден з ii рiшенням, пiдписус протокол з окремою думкою, яка
е невiд'смною частиною протоколу.


