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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАИОННА ДЕРХtАВ НА ЛДМIШ С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Иr? м. Кам'янка-Бузька xn ? ?3 /p"z-os/lz

Про сrпвOрення Koлoicii dля вuзночення

учасн aKiB з ахо ёу Bid tlaKody вання ко uлmiв
на уmрuлl{tння mрьсх i бiльше кцliв
Iп ол о чн о z0 н atgp яму пр о dy кrп uв н о с rпi
mа зumверdнсення Полоаttення
про fi робоmу

Вiдповiдно до cTaTepi 20, 91 Бrоджетного кодексу УкраТни, статей 6"

Закону УкраТни <Г{tзо мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, на виконання рirпеl
Кам'янка-Бузькоi рэйонноТ ради вiд 2З.аЗ.2017 ЛЪ 8 <Про затверджен:т,,
Програм>>, вiд 2З.GЗ.2О17 ЛЪ12 <Про внесення змiн та доповнень до рiшення ],
оТ ceciT Кам'ялэка-БtrзькоТ районноТ ради вiд 2З,12.2а16 л9] 1 <Про райогiэ,,
бюдх<ет Кам'янка-Бузького район5l на 2С17 piк> та вiд 08"12.2017 Л9б <<П:-,

внесення змiн та доýовнеi+ь до рiшrення l0-oT ceciТ Кам'янка-БузькоТ районtl :

ради вiд 2З.|2.2аiб -Y!: 11 <Про районний бrоджет Каьт'янка-Бузъкого район1, .., ,.

2а17 piK>:

1. Затвердити сlrлад KoMicii дJIя tsi4значення учасникiв заходу <Програ_,.

розвитк\, та пiдтриь{i{{,: агропромислового комплексу Кам'янка-Бузъкого райо,,
на 20lr7-2а2а роки)> iз вiдuэкодування коштiв на утримання трьох i бiльше кс}-, ].

молочного наIlряму i]родуктивностi згiдно додатку 1.

2. Затвердити <<ПоложеннrI про роботу KoMicii для визначення 1^ласникiв
заходу <Програми ]зозвитку та пiдтрлrмки агроirромисJ-Iового кOмпле.1i,

Кам'янка-Бузького ;эс.йон1, на 2а|7-2а2С роки)) iз вiдшкодування коштiв ,,:-

утримання трьох i бiльrrlе KopiB молочного напряму ilродуктивностi. I_

дода€ться.

З Вважа,ги :]аким, rцо втратилс чиннiсть розпорядження го,lо:-.
Кам'янка-БузьлсоТ районноi державноТ адл,лiнiстрацiТ вiд 21.04.2017 ,Nq208,"С_,

0ЗlI7 <Про створення Комiсiй та затвердженнrI Положення шро iT роботу>.

4. Контроль цього розпорядження покласти на першOгФ
застчпника голов

6*ЁЁý

W
Голова

iT Ваrцдiвського А.С.

В.i.Кирилич



.Щодаток 1

до розпорядження голови
Кам'янка-Бузькоi районноТ
державноlадмlнlстрацl1 f l _

вi;/я /х /r/#,ig + /i, ," -рЕ//?

склАд
,KoMicii для визначення учасникiв заходу <<Програми розвитку та
пiдтримки агропромислового комIIлексу Кам'янка-Бузького району на

2017-2020 роки>> iз вiдшкодування коштiв на утримацня трьох i бiльше
KopiB молочЕого напряму продуктивностi

Антоняк
галина Михайлiвна

янкЕвич
Олександра Юлiанiвна

дуткА
оксана Михайлiвна

дудА
Iрина IBaHiBHa

костишин
оксана евстахiiъна

БулАш
любов Юлiанiвна

онисько
Володимир Петрович

голова koMicii
Началъник вiддiлу агроrrромислового розвитку
Кам'янка-БузъкоТ державноi адмiнiстрацii

Секретар KoMicii
Головний спецiалiст вiддiлу агропромислового

розвитку Кам'янка-Бузькоi державноt адмiнiстрацiТ

Члени KoMiciT:

Начальник вiддiлу ф iнансово-господарського
забезпечення Кам'янка-БузькоТ районноi державноТ
адмiнiстрацii

Начальник вiддiлу доходiв управлiння фiнансiв
Кам'янка-Бузькоi районноi державноТ адмiнiстрацii

Епiзоотолог Кам' янка-Бузькоi районноi дерх<авноi
лiкарнi ветеринарноТ медицини (за згодою)

Головний спецiалiст Кам'янка-Бузького районного
управлiння ГУ,Щержпродспоживслужби у Лъвiвськiй
областi (за згодою)

Голова постiйноТ KoMicii з питань соцiально-
економiчного та агропромислового розвитку,
соцiального розвитку села, iнвестицiйноi дiяльностi,
розвитку бiзнес середовища, реryляторноТ полiтики,
запобiгання та протидii корупцiйним дiянням,
очищення влади Кам'янка-Бузъкоi районноi ради (за

Керiвник апараry Любов Rисочанська



зАтвЕрд}tЕно
розпорядженням голови Кам'янка-
Бузъкоi райдержадмiнiстрацii
вiд
Ns

положвння
про робоry KoMicii для визцачення учасникiв заходу <<Програми розвитку
та пiдтримки агропромислового комплексу Кам'янка-Бузького району на
2017-2020 роки>> iз вiдшкодування фiзичним особам затрат за утримання

lгрьOх i бiльше KopiB молочного напряму продуктивностi

1. I_{e Положення визнача€ порядок органiзацii роботи KoMicii для
визначення учасникiв заходу <<Програми розвитку та пiдтримки
агропромислового комплексу Кам'янка-Бузького району на 2al7-2020 роки>
(далi - Програма АПК) iз вiдшкодування фiзичним особам затрат за утримання
трьох i бiльше KopiB молочного напряму продуктивностi (даrri - комiсiя).

2. У своiй дiялъностi комiсiя керу€ться нормативно-правовими актами
УкраТни, рiшеннями Кам'янка-БузькоТ районноi ради ЛьвiвсвкоТ областi вiд
2З.0З.2017 J\Ъ 8 <Про затвердження районних Програм)), вiд 2З"0З.20|7 J\Ъi2
пПро внесення змiгl та дсповнень дс рiшення 10-оТ cecil Кам'янка-Бr,зьli.,
районноТ ради вiд2З"\2.20iб j\Г91l <Про районний бюджет Кам'янка-Бузько. ,

району на 2а|7 piK>, вiд 08.I2.20t7 М 4 пПро внесення змiн та доповнень у
рiшення сесiй Кам'янка-Бузькоi районноТ ради> та вiд 08.12.2017 J\Ъб <Про
внесення змiн та доповнень до рiшення 10--оi ceciТ Кам'янка-Бузькоi районноТ
ради вiд2З.|2.20|6 }lb 11 пПро районний бюджет Кам'янка-Бузького району на

змlн 10-оiрiшення сес11 Кам'янка-Бузькоi

201_7 piк>>, а також <<Порядком використаннrI коштiв районного бюджету на
виконання заходiв кПрограми розвитку та пiдтримки аграрного комплексу
Кам'янка-Бузького району на 201 7 -2020 piк>.

3. Основним завданням KoMiciT с розгляд документiв поданих фiзичними
особами, якi заресстрованi в установленому порядку на територii Кам'янка-
Бузького району Львiвськоi областi, та прийняття рiпrення щодо надання
фiнансовоТ пiдтриNIки спрямованоТ на виконаннjI заходу Програми АПК. ?

4. Склад KoMiciT визначаеться розпорядженням голови Кам'янка-БузъкоТ
районноТ державноТ адмiнiстрацiТ вiдповiдно до пункту 2.2 <<Порядку
використання коштiв районного бюджету на виконання заходiв <<Програми

розвитку та пiдтримки аграрного комплексу Кам'янка-Бузького раЙону на2017-
2020 роки>. У разi необхiдностi комiсiя може залучЬти до своеi роботи
незаJIежних експертiв та фахiвцiв.

5. Прийом заяв розпочинаеться комiсiею з дня публiкацii оголошення у
друкованих засобах масовоТ iнформацii про набрання чинностi <Порядку
використаннrI коштiв районного бюджету на виконання заходiв <<Програми

розвитку та пiдтримки аграрного комплексу Кам'янка-Бузъкого району на20|7-
2020 рiю>, а закiнчуеться - за 2 робочих днiв до початку проведення останнього
засiдання KoMicii. Засiдання KoMicii проводяться у Mipy потреби, а останнс
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засiдання KoMicii. Засiдання KoMiciT проводяться у Mipy потреби, а останн€
засiдання - до 25 грудня.

б. Забезпечуе робоry KoMicii секретар, на якого покладаеться пiдготовка
матерiалiв до розгляду комiсiею, а також ведення дiловодства.

7. Повноваження KoMicii.

7.1. Голова KoMiciT в межах свосi компетенцiТ:

- головуе на засiданнях KoMicii;

- мае вирiшальний голос у разi рiвного розподiлу голосiв.

7.2. Секретар KoMiciT призначасться головою KoMiciT i забезпечуе:

- ведення та оформленнr{ протоколiв засiдань KoMiciT;

- оперативне iнформування членiв KoMiciT стосовно органiзацiйнш,
питанъ iT дiяльностi;

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

- ресструе поданi до KoMiciT документи у журналах реестрацiТ,
вiдповiдно до напряму пiдтримки. Реестрацiя зzвначених документiв

ень ik надходження. Щокументи, поданi не в повному обсязi, не

ресструються i повертаються заявникам. Щоопрацьований пакет документiв
може подаватися повторно.

7.3. Якщо секретар KoMicii вiдсутнiй на засiданнi KoMicii, то голова
доручае тимчасово виконувати функцiТ секретаря iншому члену KoMiciT.

7.4. Члoяи KoMicii на засiданнях берутъ участь в обговореннi "та

приймають рiшення щодо результатiв розгляду.

7.5. Члени KoMiciT мають право:

- ознайомлюватися з матерiалами, поданими на iT розгляд;

- брати участь у вивченнi додатковоТ iнформацii, наданоI членами
KoMicii;

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

- брати участь у прийняттi рiшень шляхом голосуЬання.

8. Комiсiя розглядае поданi фiзичними особами документи у порядку
. черговостi Тх подання. У разi необхiдностi для виконання своiх повноваженъ

комiсiя мае право витребувати вiд заявникiв додаткову iнформацiю. ;

Претенденти на участь у програмi несуть повну вiдповiдальнiсть за

достовiрнiсть поданоi ними iнформацii.
l.9. Рiшення про надання фiнансовоI пiдтримки приймаетъся комiсiею на

if засiданнi у присутностi не менш як двох третин iT складу вiдкритим
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голосуванням, простоIо бiльшiстю голосiв. У разi рiвного розподiлу
вирiшальним с голос головуючого на засiданнi. Вiдповiдне рiшення
оформляеться протоколом, який гriдписують yci члени KoMiciT. Член
який не згоден з iT рiшенням, пiдписус протокол з окремою думкою, яка
с невiд'емною частиною протоколу.

голосiг
KoMiciT

комlс].].,


