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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕР}КАВНА АДМIШСТРАtЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
лъ */ :ф,. -,&l:7

розпорядження голоts::1

вiд 21.04.20i7 J\гs 208lE2-

Про сmворення KoMicii dля вuзначення
учuсн uKiB Проzр ами часmковоi компенсшцit
вmраm Bid зdачi на зuбiй хуdобu, xBopoi на
лейкоз, в населенuж пункmах району
mа заmвер dлrcення Полоltсення
про ti робоmу

Biдпoвiд}loДCIстaтеit20,9iБюджеTнoГOкoДексyУкpaТни,статей0'
Закону УкраТни <Гtrра паiс;lевi державнi адмiнiстрацiТ>>, на виконання рiше,,
Кам'янка-БузъкоТ районноТ ради вiд 2З.OЗ.2а17 }lЪ 8 <Про затвердж€нl ,,

Програм>> та вiд 2З.аЗ.20117 j\Ъ 12 <Про внесення змiн та доповнень до рiшення
10-оi cecii Кам'янка-БузькоТ районноТ ради вiд 23.12.201_6
бюджет Кам'янка-Бузького району на2017 pio:

JФii <Про районlчл:..l

i. Затвердити склад KoMiciT для визначення учасникiв <Процза-," ,

частковOТ коьдпенсацii втрат вiд здачi на забiй худоби, хвороТ на лейксз, ]:

населених пунктах Iiам'янка-Бузького району на 2017-202а роки)) згiд:-

додатку l.

2. Затвердити <<Положення про роботу кошлiсiТ для визначення учаснr,Jii j

кПрограми частковоi компенсацiТ втрат вiд здачi на забlй худоби, хвороТ :,,

у ц"о|: розпорядження покласти на першогФ
страц11 iвського А.С.

лейкоз, в населених пунктах Кам'янка-Бузького району на 2017-202а роки), що
дода€ться.

3 Ввах<ати та:iиN,t, що втратилс чltннiсть
Кам'янка-БузькоТ рай*нноi державноТ адiчriнiстрацiТ

" 0З/17 <Про створенЕя Комiсiй та затвердженнlI Положення про iT роботу>.

4. Контрол
застчпника

W В"I.Кирилич



ЗАТВЕРДЖЕНО

вiд
}ъ

Кам'янка-
11

полоiкЕння
про робоry комiсii для визначення учасникiв <<Програми частковоТ

компенсацii втрат вiд здачi на забiй худоби, xBopoi на лейкоз, в населеЕих

визначення учасникiв <Програми частковоi компенсацiТ втрат вiд здачi на забii;
худоби, хвороi на лейкоз, в населених пунктах Кам'янка-Бузького району на
20117 -2а20 роки>) (д*i - Програма АПК), якi мають право на одержання

фiнансовоi пiдтримки за рахунок коштiв районного бюджету (д-i - комiсiя).

2. У своiй дiяльностi комiсiя керуеться нормативно-правовими актами
УкраiЪи, рiшеннями Кам'янка-БузъкоТ районноТ ради Львiвськоi областi вiд
2З.OЗ.20tr7 Ns 8 <Про затвердження районних Програм)>, вiд !QЗ.OЗ.2017 Jф12
оПро внесення змiн та доповнень до рiшення 10-oi cecii Кам'янка-БузькоТ

районноi ради вiд 2З.|2.20tб J\b11 <Про районний бюджет Кам'янка-Бузъкого
району на 2017 рiю> та <<Порядком використання коштiв районного бюджету на
виконання заходiв <Програми частковоi компенсацii втрат вiд здачi на забiй
худоби, хвороТ на лейкоз, в Еаселених пунктах Кам'янка-Бузького району на
20117-2020 роки>.

3. Основним завданням KoMicii е розгляд документiв поданих фiзичними
особами, якi заресстрованi в установленому порядку на територii Кам'янка-
Бузъкого району Львiвськоi областi, та прийняття рiшення щодо нада}lня

фiнансовоТ пiдтримки спрямованоi на виконаннrI Програми АПК.
4. Склад Комiсiй визначаеться розпорядженням голови Кам'янка-

Бузькоi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ вiдповiдно до пункту 1.5 кПорядку
використання коштiв районного бюджету на виконання заходiв <Програми
частковоi компенсацiТ втрат вiд здачi на забiй худоби, хвороi на лейкоз, в
населених пунктах Кам'янка-Бузъкого району на 2017-2020 роки>). У разi
необхiдностi комiсiя може з€Lл)rчати до своеi роботи нез€lJIежних експертiв та

фахiвцiв.

5. Прийом заяв розпочинасться комiсiею з дня публiкацii оголошення у
друкованих засобах масовоi iнформацii про набрання чинностi <<Порядкз,

використання коштiв районного бюджету на виконання заходiв <Програr,ли
частковоТ компенсацiТ втрат вiд здачi на забiй худоби, хвороТ на лейкоз, в
населених пунктах Кам'янка-Бузького району на 201'7-2020 роки), а
закiнчуеться - за 10 робочих днiв до початку проведення останнього засiдання
KoMicii. Засiдання KoMiciT проводяться у Mipy потреби, а останне засiдання - до
15 грудня.



б. Забезпечу€ роботу KoMicii секретар, на якого покладаеться пiдготовка
матерiалiв до розгляду комiсiею, а також веденнrI дiловодства.

7. Повноваження KoMicii.

7.1. Голова KoMiciT в межах своеi компетенцii:

- головуе на засiданнях KoMiciT;

- мас вирiшальний голос у разi рiвного розподiлу голосiв.

7.2. Секретар KoMicii призначаеться головою KoMiciT i забезпечус:

- ведення та оформлення протоколiв засiдань KoMiciT;

- оперативне iнформування членiв KoMiciI стосовно органiзацiйних
питань rr дiяльностi;

- вiдповiдно до вимог законодавства збереження документiв щодо
проведення засiдання KoMicii, дотриманнrI вимог законодавства з питань
ведення дiловодства пiд час роботи) а також за дор)л{енням голови KoMicii
викону€ i"-y органiзацiйну роботу;

- рееструе поданi до KoMiciT документи у журнтах реестрацii,
вiдповiдно до напряму пiдтримки. Реестрацiя зазначених документiв
проводиться в день Тх надходження. Щокументи, поданi не в повному обсязi, не

рееструються i повертаються заrIвникам. Щоопрацьований пакет документiв
може подаватися повторно.

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

7.4. Члени KoMicii на засiданнях беруть участь в обговореннi та
приймають рiшення щодо результатiв розгляду.

7.5. Члени KoMiciT мають право:

- ознайомлюватися з матерiалами, поданими на Ti 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;

- братиучасть у прийняттi рiшень шляхом голосування.

8. Комiсiя розглядае поданi фiзичними особами документи у порядку
черговостi iх подання. У разi необхiдностi для виконання cBoik повноважень
комiсiя мае право витребувати вiд заявникiв додаткову iнформацiю"
[Iретенденти на )п{асть у програмi несуть повну вiдповiдальнiсть за

достовiрнiсть поданоi ними iнформацiТ.

9. Рiшення про наданнrI фiнансовоТ пiдтримки приймасться комiсiею на
11 засiданнi у присутностi не менш як двох третин Ti скJIаду вiдкритим
голосуванням, простою бiльшiстю голоСiв. У разi рiвного розподiлу голосiв
вирiшальним е голос головуючOго на засiданнi. Вiдповiдне рiшення KoMiciT
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оформлясться протоколом, який пiдписують yci члени KoMicii. Член KoMicii,
який не згоден з iT рiшенням, пiдписуе протокол з окремою думкою, яка
е невiд'смною частиною протоколу.



,Щодаток 1

до розпорядження голови
Кам'янка-Бузькоi районноi
державноТ адмiнiстрqцiТ /,^
вiлd 1,1l/tцЩч ?//!//D; г,;//l

склАд

KoMicii для визначення учасникiв <<Програми частковоi компенсацii втрат
вiд здачi на забiй худоби, хвороI на лейкоз, в населених пунктах Кам'янка-

Бузького району на 20t7-2020 роки>>

Антоняк
галина Михайлiвна

янкЕвиlI
Олександра Юлiанiвна

дуткА
оксана Михайлiвна

дудА
Iрина IBaHiBHa

костишин
оксана €встахiiвна

БулАш
любов Юлiанiвна

онисько
Володимир Петрович

голова koMicii
Начальник вiддiлу агропромислового розвитку
Кам'янка-БузькоТ державЕоi адмiнiстрацii

Секретар KoMiciT
ГоловниЙ спецiалiст вiддiлу агропролftислового

розвитку Кам'янка-БузькоТ державноi адмiнiстрацii

Члени KoMicii:
Начальник вiддiлу фiнансово-господарського
забезпечення Кам'янка-БузькоТ районноТ державноi
адмiнiстрацii

Начальник вiддiлу доходiв управлiння фiнансiв
Кам'янка-Бузькоi районноТ державноi адмiнiстрацiТ

Епiзоотолог Кам'янка-Бузькоi районноТ державноi
лiкарнi ветеринарноi медицини (за згодою)

Головний спецiа-пiст Кам'янка-Бузького районного
управлiння ГУ,,Щержпродспоживслужби у Львiвськrй
областi (за згодою)

Голова постiйноТ KoMiciT з питань соцiально-
економiчного та агропромислового розвитку,
соцiального розвитку села, iнвестицiйноТ дiяльностi,
розвитку бiзнес середовища, регуляторноТ полiтики,
запобiгання та протидiТ корупцiйним дiянням,
очищення влади Кам'янка-Бузькоi районноТ ради (за

Керiвник апарату

згодою)

любов Височанська


