
укрА{нА
к:Аь{, янкл-Б уз ькА рА йо}{FtА дIlржАЕ нА Ад]\4Iнi с трАr{{я

р$зжфF,ý{д"жЕFtЕ{я
т*. Каьц'явка-Бузька жп_/Е€lа2 ax/r,

Nро внесення злуliн у рФзмOряdсжеламя
z ФJlo в u р tl йФ ерак шd.пtiнiсппр а Hit
вid 2 1.04.2G1 7 м2ф7/82-88/1 7
кПро rcоряdо к в нк#р Fлсwаqн ня ко rlmliB
р айонноzо бнл dэлtелзrу t, {ý в uкGнаннýý
захоliв {IpozpwM у еалузi АtrFКм

tsiдгrовiдно дс статей 2а" 9| БюджетIiФгс) к{)дексу Украirrи, статей б, 19
Закону УкраТни кПро мiсцевi деlэ;кавнi адмiнiстрацiТ>, на викOнаЕЕя рirriення
Кам'янка-БзrзьксТ районноi ради вiд 2З ,*3 "2017 Sr {l .<Про затверд:ження Г{рограм>>,

вiд 2З"а4.2а\9 JЧ{s9 <Шро внесенЕя зillii{ та дOпФtsнеt{ь у рirлсння сесiй
Кам'янка*Б5чзькоi районноi ради} :

l, Внести зл,сiни в розпорядж€ння вiд 21.04.2017 }{'9207l02-08/i7, а саме:
затвердити у l+овiй редакцiТ кПорядок використання коtптiв районнаго бrодх<ету
на виконання заходiв <<Г{рограми рýзви,Iку те пiд,rримки аIрарЕого комплексу
Кам'янка-Бузького райсну на 20tr 7-202Q рФки>>, lllФ додасться.

2. Вважати таким, щ$ B[{jaTpljli} чинlзiсть розпорядження гOлови
Кам'янка-БузькоТ районноТ державаоТ адмлнiстрацii вiд 18J2.2а17 Ng746la2-08l\i
кПра внесення змiн у пOрядOк викФl}истанFIr{ коiд,тiв районногсl бюдя<ету на
tsиконання заходiв Програм в гапузi АГIЕ>>

З. Контроль за tsикOнання},il цъог,{} рOзг[Oв.fiд]в.i?ння залишаIо за собото.
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l,;,,\l ЕiЕР;ЦЖЕ,ЦО

рOзшФрядженняI\4 
гIершIого

Заст}rIтника, голови

KuM он*u-БузъкоТ районноТ

о *,р * uun* оТ адм i Hjc ",р,aчi

:;,;жйёjiй2'_: --,-

тпФрядФк

ВикорисТаНrcЯкрйтiврайонногобкоДисетvШаВикоЁrанняЗахOДrВ
*,ъ-ч#Я-ffi*:iruг,нъхЪЪ-,1Y;Ёiiýiff#***'

Е, Загальжi шоложеýt{я

t.t.ЦейГ[орядокВиЗнаЧаСллеханiзмtsикорl{сТанЕlкоштiв,видiленихУ
районному бrоджетi кам,ят:j;;rоооо гаио11 iъв,lвськоi областi на викоtlання

<ПрограмирОЗВI,1ТкУТапiдтриопкиаГрарllоГо***''п.*ч-ru*'"'оа-БУзъкого
району на 20fi _tБiо рооr"ýlФ'- Ъй*rа), затВеРДХtеНОТ РiШеВНЯМ КаМ'ЯНКЭ-

Бузъкот районнот рч в\п 
^2,З.ОЗЪоrт 

Nn 8", iз цопОвненЕlямИ, вносенИми рlrrrенняlЛ

кам,янка-Бузькоi районноt пй -io Ъg.lz.zОi:Т Ng б <Г{РО ВНеСеННЯ 'ЗМlo' 
Та

допоtsЕон.ъ у рirшення *..,"_л?u*r'янка-Бузъкол районноr ради)> та рiшенням

Каvi'янка-Бузъкот районriот_пЙ"ЪЫ-iз"tl+.zй';,tП 
g <fiрО вЕIесоннЯ змlН та

доtlовЕеНu у pi****" ",it кu*l"*,оu-Бузькоi районrtоТ ради)),

2" головним розпорядЕикоt{ 
ксiэдтi,в trlайоННОГО бrСДlКеТУ С КаМ'ЯНКа-БУЗЪКа

райдсржадмiнiстрачiя, лт,6,актяJ\л господарювання та

1.З"ФiнансовапiдтримкаitеfiаДасТъсясуб'сктамГосПоДарЮВання
фiзичним особам, якi:

- визнанi банкр"rzтаrчти або ст0*0внG якlfi( I1орушеЕо сшраЕу про банкрутство;

-перебУВаютъустаДiiГ{.рипинення"IориДичноТособиабоIТриrТl{нення
пiдприелл,,*чu*r дiяпъностi фiзичноТ оссби-пiдприсп,tця ;

*rrоД3ЛИзавiДомоНеДОсТоВiртriвiдомостi.таДOкУМенТиrriдI.{асЗtsерненняЗа

наданням фiнансовоi гriдтриl\{ки;

-МаюТъгlротормiноЕанУзаGоргов"п'.еПероДбюДх<етомЗВиГ[лаТр
обов' язкових IIодаткOвих та ооцiа;lьнIiх {1яагежlв ;

-маЮТъзаборгованiстьiззар*бiтноТцлаГисТ.аноМЕаIiоча'токМlсяця'-
*"-,:"ff;#г-_т"о"*_ч 

за рах.чЁок KoirrTiB ралiоrrного, обпасн_ото аб

державного бюдхtетj.в з 
"ору****ням 

у&lс* тr-Ь,д*ння або_умOв rцсд0 цlлъовоI

викориотанIrя бюджетних коЬтlв у по],ФчЕФh,[у TrL 
'iсilереднiх 

роках, що дсведеЕФ

установJэеному 
I1срядкУ;
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- 0тримують анаJIогiчну за Еидами lтiдтримку за рахуЕок коштiв державного
або обласного бюртсету, с1рок надання якоТ не закiн,tився.

У Положеннях ITpo викOрIlýтаitLlя фiнансовоТ пiдтримки за вiдповiдними

напрямами можуть бути lтередбаченi дсдатковi сlбп,сеження стосовно заявникiв на

ik одержання.

У разi пФдання заявникамц н& участь у {Тр:ограмi недостовiрних даних у
дOкументах для отрLIмання фiначсовоТ пiдтримк:и, Еони несуть вiдповiдальнiсть,
передбачену зако}rодавством.

1.4. У разi встанGвлен,ня коFIтр{lлtсIФъ[tr4ми оr}ганами факту незакснного або

неrцiльовtlго використання ксl,штiв районнога бкlдх<ету, надання фiнансовоТ
пiдтримки щротягOм поточногФ та наступного бtоджетних poKiB припи}lясться.

Коttlти, 1цо незакоцно отрип,rанi або використанi це за цiльовитvr призначен}lяI\4,

пOвертаються до райФннФго бюд;*tету.

1.5, Щля визнаЁ{енЕя rчасникiв Програми, як[ мають ilpaвo на одержаЕня

фiнансовоi пiдтри}чIКИ, райдержадмiнiстрацiс*о стtsOрЕФ€ться вiдповiдiна комiсiя.

1.6" Склад КоддiсiТ ,га Г{сло"кення про Еорядок

затверджуються розпорядженfl ям го j Iови р айдерхсалтиiнiстратдiТ"
робсти КоьдiсiТ

1"7. ГiiслЯ набраннЯ чинностi Еtсрядку, Кслп,tiсiя оприлюднюс оголоше}iня у
друкованих засобах iяаgовот iнфсрмачiт про г{очатOк тiрийоъяу заяЕ та, документlts,

що дода}Oтъся до аеi" Прийом заrjв рGзt}счина€ться з дня публiкацiт оголошtення, а

закiнчуеться - за 10 робочих днiв д* iлочitтку I!]эсIзедення 0станнього засiдання

KoMiciT. Засiдання копцiсiт проЕодяться у Mipy потреби, а останнс засiдання - до 1

грудня.

1.8. В oголсIIJеннi про ilсчаток прийоъл5z заяtsта документiв наводиться така

iнформацiя:

- назЬа юридичноi особи т;} юридиLIЕа адреOа установи, куди подаiоться

документи;

- обсяги фiнансовоТ пiдтриfuiки за ýашt}я}даети на II0тOчний

- номер i дата розпоряджсння райпержадьяiнiстраrцii,
<Порядок використенIiя ксшrтiв райояноl,о 5rоджету на ,

<<Програми рOзtsитку та глiдтрлrплки аграрногФ кФь{плексу

району на 2017-2В2а Роки>"

1.9. ЗасiДаннЯ KoMiciT скJIрIкаюТься iТ секретарем шри yMoBi, 1цо на розгляд
поданi не меншiе нiж двi заявки за сдниля iз tаапlзямiв пiдтримки (kpiM останнього

засiдання KoMiciT) та с залиIIпGк нарOзшс}дiлених бrодхсетних коштiв, КомiсiЯ

рOзглядае поданi документи в пOрядку черговостi ik ресстрацiТ за вiдповiдним

напрямом фiнансовоТ пiдтримки окреъdо,

1.10. Поданi K*Micil дску}f€нти ресстру}оТ]:Ся }i ж)/рнацах ре€страцiТ заявок

:piK;

яким затверджеЕо
виконання заходiв
Кам'янка-Бузького

tia участь у IТрограплi окрем0 за к*жним напряý,{оN{ пlдтримки"



?
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v 1.1 l. ýокуlиенти, rrоданi н* в пФвнG}ду обсязi, не ре€струються i
повертаються заявникам., Щоопралцъований ilакет докl.ментiв N4оже подаватися
повторно.

|.12. Рiшrення гiр0 надання фiнансовоТ пiдтtrэимки приймасться Комiсiсю в
пOрядку вимOг ГIо:rоэкення Еро рсб*ту коьqiсiй для вр{знач€ння учасникiв
кПрограми рOзвитку та пiдтрип,tки агj]{}шро}"{ислOвOг0 коN{пл€ксу Кам'янка-
Бузького райсну tl,а 2a'L7-2a2a роки)} та кIlрограмрI чаетковоТ кOмпенсацiТ втрат
вiд-здачi на забiй худоби, xBopoi_ на лейлсоз, в населеЕих fiунктах Кам'янка-
Бузького району на 2017-2а2а рOки>>, якi пцають Ераво на одеря{ання фiнансовоf

9рпlдтримки за рахунOк кOштiв раиФннOгG 0Fоджет,у.

1.13. Завiрена когtiя витяг)/ з протФколу, ш]Ф ь,tiстить рiшrення KoMiciT,
надаеться учасникаrчт ПрограN{и Еа Тх вчлt"яоlу.

1.14. ОперацiТ, гtов'язанi з викФристанняь4 KoжTiB фiнансовrэТ шiдтримки
здiйснrоються вiдповiдно до rТорядку казначейськrэг,о обслуговування мiсtдевих
бюджетiв"

1.15.На пiдставi вiдомостей {peccTpiB) :заятlникiв, якi мають право на
отримання коцrтiв фiнансовоТ пiдтри&,{ки з районног,о бiоджету, вiддiл фiнансово-
господарського забезпечення райдерrт,садмiriлстрачiТ рееструс бюджетнi
зобов'язання у меж(ах планових сбсягiв видаткiв, IтOдас щомiсячно до 20 числа
вiдповiдного року уrтравлiнню фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ ресстри фактично
нараховаЕих суN4 видаткiв на виплату фiнансовеТ пiдтри}дки.

1.16" Угlравлiння фiнансiв раfадержадrиiнiстрацiТ щомiсяця до 25 числа
вiдповiдного мiсяIdя здiйснюс rrерерахування коштiв на рахунок головного

рOзпорядника коштiв - Кам'янка-БузъкоТ райдерлсадьяiнiстрацiТ, вiдкритого в
органi державнGго казначейства, для здiйснення вiддiлопц фiнансово-
госrrодарськOго забезlеченн.я раftдер:кадляiнiстрацif вiдповiцних видаткiв шляхФм
перерахуваЕ{ня котлтiв на розрахунковi рах}/цки одержувачiв фiнансовоТ
пiдтримки.

1.17. fiля належнOго ана:liзу використання KcmTiB районного бrоджету при
наданнi фiнансовсi пiдтрлтNяки, },часники Програми*r{эридичнi особи в TepMiH до 20
сiчня настуIlнФгФ року пФдають дг; i3iддiлу агрOпромислового рOзвитку
райдерtлсадъrлsiс,гра.li: звiтнi
сiльськогосшодаi]с bкjlx :t;.r:-15rp

фсэрми }lЪ 4сг <Звiт про посiвнi плоrцi
пiд урохсай 2а1_ pclKy>), J\Ъ 29-сг <<Звiт про площi

та Ba*rIoBi збоэи сi::ьсь;,-огOсг{од.арськi{х_ к]iльту=, яi,iд i виноград.,ч на 01.12.2*

року>), кБа.rагiс>> ,..Зв;т ipo ф,iнансов_,тй ;TaHj> {lopMa JrJЪ ] " <<Звiт про фiнанссеi
результати (Звiт tlрiэ суrtупний "r.*хiц).,, фслрп,:а -Ц: 2 таlеба кЕFiнансо*iзй звiт
г;l,б'скта }уIалсго ;.iцтрисtинrл-Iт,]];i.,) i.по:.*а JФ ,-i.. }i: ]-pt,: ть!абсэ K.CшpaiTieHiTli

фiнансовий звiт суб'скта }ч{алOгФ пiд,присмЕицтЕаD (форьаа JtГчl-мс, }iЪ 2-мс) за
2a-piк,звiтфоpми.h.ib24-сг,кЗвiтп1ЭФtsИpoбнищтвoпpoдyкцiiтвapинницTBaTa
кiлькiсть сiльськогосаIодарськихтварин).}.

1.18. Питанця, якi не врегуJlьованi цим fiорядком, вирiшуiоться вiдповiдно
до дirочого закGнодевства УкраТни.



II. trIоложсннfl шро вiдшrкодуваны* фЁзшчнии особаь1 затрат на утриманýя
трьох i бiльшlе KopiB &яd}J-IФчЕ{ФгФ нашряý4ку ЕIродуктивностi

2.1. Кошти районнфгс бюджетl, на влдшксдування фiзичниья особам затрат

на утримання utrr"*" i бrльше KopiB ЕаДаtОТЬоя ocoСiaM. якi станом не пiзнiше як за

iQ каландарЕIих днiв на дату гrрийняття дOкуh{€нтiв, згiдно довiдки сiлъсъкоТ,

селиIцЕGi, йiськоТ ради, утрим}-}ать три i бiлтьrше корови, збе;rегли ik на час

видiлення koцrTiB iu уrр"rуватиъqуть ýа 1 сiчня наступнФгс року за Кпквк
0з 173з0, кФквк 0421 <Г{рогlзаляи * галузi сiлъського r,осподарстtsа, лiсового

гOсподарства,, рибапъстtsа та т\4исливства>>, КЕКв 27за кfuiшi виплатLI насеJ-Iенню}.

2.2. Для визначення учасникiв Еапl]яму 11рограми, якi N{а}отЪ прав0 на

одержання часткGвот коьтпенсаrliт, райлерхсалмiнiстрацiсю створIосться Комiсiя,

очолюе Коьдiсiю начальник вiддiлу агрOIтрсе,iислового розtsитку. fiо складу

KoMiciT включаютьсЯ спецiалiсТ вiддiлУ а.грог{ромислового розвитку

райдержадьлiнiстрацi?, який викоцус *бов'язкр1 еекретаря Копдiсii, спецiалiот

yrrpuuni*"" фiнЪысiв райдер;кадrяiнiстрашiТ, сrrецiалiст вiддiлу фiнансово-
гOсподарського забезпечення рай:чержадмiнiстрацii, с:пецiа;iiс,т районного

пiдроздiлУ ЩерхtпрОдсЕФжиВслужби (за згодо:о}, епiзс*тодог Кам'янка-БузькоТ

районноi державнот,-riкарнi ветеринавноi медицрiни iза згодсю), голова цостiйнот

комiсii соidiально-економiчного та агроЕромислOвого рсзвитку, соцiальЕого

рOзвиткУ ce.j-xa, iнвестицiйноТ дiялъностi, розвитку бiзнес оередов}iiца. регуляторноТ

.rолiт"ки, запобiгаFI}Iя та протидiТ корупuiйtтим дiянFIям, очищення влади районноi

ради (за згодою).

2"3. ФiнансGва пiдтримка надастъся учасникам Програми у виглядi дотацii в

cyMi 1Ф00,00 грн. за одну корову.

2.4. Щля отрI{Nfання дотацi? гiретеЕiденти на участь у {Троцэашli подаrоть дФ

KoMiciT TaKi докуN{енти:

а) заяву на участь у Програплi;

б) довiдку сiльськоТ, селиiцноТ, ьяiськtэТ ради, ilогодженоi Кам'янка-Бiзькою

районнолс дер}каваою лiкарнsю ветез]инарнот медицини, llpo наявнiсть kopiB, в

яrсiй зазначасться iдентифiкацiйний н*}-,{ер, Се"р,iя i номеlэ паспорта корOви та

ветеринарноТ картки до 11acl]opTa згiдно форми, за.твердженоТ Вiддiлсм

агропроL4ислФtsогG рсзвитку райдержедмiнiстрацiТ;

в) копiя пасцGрта та картки фiзичноТ особи-iэ.ца.тника гrсдаткiв;

г) iнформацiю довiльнсТ форпаи пр* вiдкрит,i рах.чнки в уст,ановах банку;

Гi пис л.lчlо зу згс,{у r-r a об р оti}i} Пt':P C r-}L{З,Ji;E L; j_<.,;t*. {i иа ]

з,эбсв'язання лцiсячнrti,i TepMirt тrлттrтl р!\Uш !il; lf}
л) письмозе з,эбсв'я:зення пl],J гjl{';8еэнен]jrl V }4lСяЧНitl,t 't'epMtil .itULлiit' ;"i.{-'

районного бi*д-ке-}'.з ржi зменjIеЕi{ij ]-'t}I'олiв'я icopiB на ] л--iчня настvil:iОГiЗ poKY"

,ur"aрл*ене вiд;]i-lоNi агроГ{РOIr;{II{]п,:]вt,)_Г'tj ýO,iE;ilT:;! раЙ;-lержедь,riнiстраuiТ,
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2.5. IТрИйманнЯ дФкуменТiв" зазначених ъ п,2,4 цъого Порядку, здiйснtос

Вiддiл агрФхlрФN{ислФвогg розвитку райдерхсадмiнiстратдiТ, Заява та документи

розглядаються i гlеревiряюri*" К**iсiсю у пФрядку чергФвOстi ix ресстрацii"

2.6. На гriдставi рiллення KoMicii, Вiддilt агрФпрсмислGвого рсзвитку

райдерЖадмiнiстРацi_i складас Вiдtэьцiсть {Щодаток 1) фiзи,+Еих осiб-одержувачiв

вiдшкодуtsання, якi утвимуют,ь 
'трьох 

i'бiлъrэ;е K,opiB, та подае 11 до вiддiлу

фiнансово-"".r*оuр"iпЁrо 
"забез.rечення 

райдерхсадмiнiстраuiТ, який здiйснюс

перерахУвання KotлTiB на рахуi]ки учасникiв ШрограDди,

2.,7 " у разi шоlэу1{I€цъ зобов,язань, визнач€$],iх fi, 2"t положення, вiддiл

агропромисJIоЕогG рФзвитку райлерхсадмiнlстраlдiТ вчиняс дiТ tцодо гIовернення

зазначених ксшrтiв згiдно з умOtsа]vrи ць,Jго riод*lкеl*ня та вiдгrовiдн$ до чинного

закоЕодавства УкраТни,

IýI. {Iоло}кФыЕtя Ехро корвЕЕеЕё€аýде*с frэ:д,ip:]Lt {i",tьt_tJЕtý_,я Eje&rlul4в

пiдприсМств8М райокяуч Е якиХ гяоеiвкgа шлош{а {:кладас де trФ0 га !}ключнФ9 в

*y*i 1648,G грЁ{" ffiа 1 га Hl**iBBцoi flлощi,

3.t. Коrшти районнOго бiодlкет5, J- вигпядi компен,"*],л"_i- 1"-,j:1,-:::*:

корвЕЕеЕё€аqде*о frэ,Л ГРПТ *i"Tъськ*гФс IЕсдýрсьKpt м

з.5. компенсацiя за шосiв сiльськогO*ПOДаРСЪКИХ КУЛЬТУР МOЖе

лише сiлъсъкогоспOдарським пiдгlрисмс,гваtчт, якi :заресстрованi та

сtsOю дiялънiсть нЁ територli райсну,

i;.,irЫ,!;"j"i жЁ ;;;;й.й, о-Оальстtsа та Niисливства>}, кЕкв 261о
л.,i--rri **rrr

3.2" ýо сiлъськогосподарсь]{их пiдприемств, якилd мох{е бути виfiлачена

комIIенсацiя, нале]кать фермерськi госrч*дарства, п,риватнi сiлъськогосподарсъкl

пiдприемства та сiльсъкогосподарськi. т*вариетва з обмеженоъо вiдповiдальнiстiо,

3.З. ЩлЯ ЕизначеЕнц учасникiв ЕЭраграми, якi маютъ TIpaBo на одержання

фiнансовоТ гiiдтри}.'ки, райдерх<адмiнiсЪраlэiсю створюстьс1, 
1iлповiдна 

Комiсiя,

koMioiro очолюс гrрсфiльний застуil}iик. голови райдержадпяirriстрацiт, Що складу

KoMiciT вхощятIл начыIьFIик вiддiл.ч агрOЕрОМИСЛФВОГО РФЗtsИТКУ

райдержадмiнiстрацiТ, який виконус обов]язки секретаря KoMiciT, спецiацiст

вiддiлу агропроN4ислФвог0 розвитку рат,lдерхсадмiнiстрацiТ, спецiалiот районноiо

пiдроздiлУ ЩержавноТ фiскалъно1, 
" 
сiужсби {=а згодою), спецiалiст 1,прарлiння

фiнансiв райдержадт"riнiстраriiт, c*yuia"li1 
_лвiддiду 

фiнансово_госfiодарсъкогс

забезпечеflня райдержадмtнlстрацiТ, гФJIова цостiйноi KoMiciT ооцiа,чъно*

економiчного та агрOшромислсвого возtsитк},, соцiалъцФго po,:y'1{_,:_*nu,

iнвестицiйнолдiялuностi,розвlттк'vбiзнесОереДOВиша,реГУлятСрнOlпOлtТики'
запобiган ыя ташротидiТ корупщiйrrЙм дiянням, ýчи,,{еЕня вjтади районноТ ради (за

згодою).

З.4.КоштиВайонноr-обюджет;rОш]]ЯМsВУЮТъсянаВИЦлаТу
оiлъськог,OсIтФдарським гriдприсмствам к*&{IIенсаIдil,Ъ розрахунltу trб48,0Ф грн, на 1

..nruP гtосiвУ сiлъсъкоГФсподарСъкиХ Еryльтчр (даri * кGп4Еенсацlя),

бути надаýа
здiйснtоютъ
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3.6. КоIvrпенсацiя не виплач}/сться сiльськогосшодарським пiдприемствам,
засновники яких ts поЕереднi роки бухи керiвниками або засновниками iншйх
сiльськогосподарських пiдприемств, якi не псвернчли до вiдповiдних бюджетiв
дотацii або iHmli видЕ державноi пiдтримки) отlэиманi Еими незаконно або
використанi воупереч цiлtьовом}, призначенцIо.

3"7" Заявники на одержання компеЕсацii пФда.ють KoMiciI TaKi докумеýти:

а) заявку на участь 5u Програмi, затвердя(ен:/ вiддiлоп,т агропрOмислового

розвитку раидержадN,хiнlстрацll ;

б) вiдомiсть з €диного державногФ ресст}}у rriдприсмств та органiзацiй
УкраiЪи або витяг з Сдиного держаtsЕого реестру юридичних осiб та фiзичних
ос iб- п iдпристи:ц.в т€l гроiчI;i.щсь ки { ф ; tlэ -,i,; ;,, а н ь ;

в) довiдку ilрс бaHKiBcbKi реквiзити фермерськогФ госЕодарства;

г) цравGвстацовлюточi дФкуеtенти на земелыiу дiлянку
сiльськогосi]одарсъкого г{ризначf;r-тня (вiдсэмостi з fiерхсавцOгс ресстру речових
прав про заресстроване речове IтравФ, iнlgле речGtsе право; державний акт на праtsо

власностi на зеIrtельIfу дi-тlянку; держ*tsýий акт на Е]раво постiйного користуtsаняя
землею);

r) завiреtti копiТ фiнансовоТ звiтностi за останнiй piK (KpiM
звiт про фiнансовi, результати за сстаrтнiй звiтнрlй шерiод,
надання коплпеноацii, або декларатtirо вiдшовiдlrо до
оIlодаткування (крiъл новостворених) :

новостворених) та
TTio 1I€редус року
обраноТ систеý,tи

- <<Баланс> {Звiт про фiнансовий стан)> форма J{t 1, <<Звiт про фiнансовi
резулътати (Звiт г{ро сукугiний дохiд)> форма. }8: 2 таlабо <Фiнансовий звiт
суб'екта маJIФго пiдприемництва)> (Фоiэма Лч i-M, .}iЪ 2-м) таlабо кСпроrцений

фiнансовий звiт с},б'скта fuIалого пiдприсмництвэ} ({lopMa }iЪl-мс, J\lч 2-мс} за2О_
piK;

пiд уlэожай псточнсlго рок),) з?" 2[,__ pir,:, зi,:тБ*рJхiеfiогс Еаказсм Дерхсстат.,,
Украiни вtд24.06.20tб }& 10З (rоридичнi ссоби);

- копiло звiту форми }ф 29-аr iрiчна} <ГIро площi та
сiльськог,осподарських культур, ягiд i винOграду на 01"i2.20_D,
наказом ýерхсстату УкраiЪи25"а9.2G15 року hч 2 t9;

- коп;ло зв_iт;z фор;чiаl JrЭ 4-g:, iillir:,t;,*i;i l-iло,rqi ti'lrьськол-с,сilодарськt{х Ky-]rbT:ljr

ва,цовi збори
затвердженого

д) довiдкj/ гiро вiдсlrтнiсть з:rбс,р,-,,эIrзн{rстl з jlO,цal,KiB, збоiэiв; пла."гежiв, riдi>

контролюIоться органаь.{и фiска,rьноТ служби УкраiЪи;

е) первиннi дФкументи, riiФ rгiдтвевltrн(у}Фть витрати на посiв
сiльськ<эгосIтФдарських культур {договори купiвлi-продажу, товарний чек,
накладнi Еа насiння, зассlби зехисту рослиЕ9 паливо-мастильнi матерiалrи,
мiнеральнi добрива, тощо);

с) t-tисъ,пясве зо.iоэ'я-за}tня flpl) r,;g;-рнэiiня ,,, },.tiсяLlничi теtrэrtiir дс
бюдх<е,:у,коurт,iв у разi, BCTC;Eo-.,"ileHPi{i il:оFlт,3{,1jtrк)t()чi4ý4.и срганаý,Iи

СДеРiКа Н НЯ З .-,О i]Y'i:{eНHrl },f ВИ NtО Г : аБО Е ОД;,ЕС'i'ВЁ.

районнога
факту Тх
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3.В. Поданi докуляеЕти гrеревiрялотьсri секретарем Копяiсii та ресструються в
журналi ресстрацiТ заявок. Заявка та дФкументи розглядаються i перевiряIФться
Коштiсiею у шOрядку чеtrэговостi ix ресстglацiТ. fiокументи, якi поданi
сiльськогосподарськими uiдприсtuяQтва!ди не в IIoBHoN{y обсязi, гtiдлягають
поверненню. f,оошi]ацьФваний гrакеэ,ýок)ч,ментiв пцох<,е подаватись пOвтсрно.

3.9" Комiсiя розглядас поданi докyц{енти, о(!стежус посiви, скJlадас акт за
ре:3ультатаr\dи перевiркlа (додатстс 2} та прийпаас рiirrення щсдо включенЕя
заявника до Реестру сiльсъкогссшi}дrr-р{:ькi{х пiлприсмств, ш]о h,{ають право на
отримання з районного бюджету коштiв за гектар посiву пiд урожай 20___1эоку

(додаток 3), та суму бюджетноi коrurп*всацii для ксжного сiдьськогосподарського
пiдrrрисмства зокрема,

3.10. Вiддiл агроЕромислового розвиlгку райдерхсадьлiнiстрацii подас Ресстр
сiльськогосподарських пiдпрлtсrиств та *iдтверд}кlrцlu1 докyменти дJIя отримання
бюджетноi копцпенсацiТ до вiддiлу фiнансово-Iосподарського забезпечення

рай,цержадмiнiстрацii, який здiйснюс перерахува}iЕIя коштiв на рахyнки учасникiв
Гfрслграми.

3.11. У разi порушiення гарантiйних зобсв'язань Вiддiл агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацiТ вчиняс дiл tцодс} ЕOвернення зазначених коштiв
згiдно з умовами т{ього Положення та вiдlтовiдно д0 чинногrэ закGнодавства
УкраiЪи.

ЕV. Шодо}кеIЕня шро вiдш коду вання варт{э*тi rкридбаного сбладна кхня

сiльськегаешодар€ъкt{ки виребыикарýи району
4.1. Кошrти районного бюджету для вiдшко;lу,ваЕIня BapTocTi придбаного

обладнання надаються шляхо\4 часткФЕоТ компенсацiТ витрат Iia придбання
обладнання в розмiрi 509/в, аце не бiльшrе 50,0 тис. грн. на одного
сiлъськогосlтодарськогG виробника за КГКВК 0З L733a, КФКtsК 042| <Г{рограми в
галузi сiлъського гос{rOдарства, лiссвого госцGдарства, риба_гlъства та ft,{исливстваD,
КЕКВ 26t0 <Субсидii та поточнi трансферти пiдприсмствам, установам,
органiзацiям>"

4.2. fiо сiлъоькогосподарських вирсlбникiв, яким ь4сже бути виплачена
компенсацiя, належать сiмейнi ь,lолочн1 ферми {ФОП), сiмейнi фермерськi
господарства (ФОП) та HoBocTBopeHi ферпаерст,кi гооIiGдарства, якi стаЕ{оNя не
пiзнiтлlе як за 10 календарних днiв на дат}. прийняття докуе,{ентiв, утримують не
менше як 5 KopiB n,{олочного наЕрямку 

"а }/трипGуЕlатимутъ на 1 сiчня наступнOго
року.

4,З" f;o обладнання, BapTieтb якФгG мсже 6зrти вiдтдкодованим, належать
доiльне обладнання, обладнаЕня для гrереробки та зберiгання молока., обладнання
та TexHiKa для загстiвлi та tIереробки кормlв"

4.4. Рря визначення учаоникiв наеряIt{ку Г{рограшrи, якi маIоть i]paвФ на
одержанIIя часткGвоТ .компеноаrliТ, райдер;кадп,riнiстрацiсю створюсться Комiсiя.
Очсlлrос Комiсiю начаJIьник вiддiлу аlр{эхтрФfuiисJIовOго рOзвитку" fiо складу
KoMiciT включаIсться сшецiалiст вiлдiлу агропр'омислового розвитку
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райдер}к.tдмiнtстрацi1, який ВИК,ЗFi}-g обов'язкрI секретаря KoMiciT, опецiалiст

,rrrrp*ni"ur" фiнаноiв райдер;кадп,riнiстрацiТ, сгтецiалiст вiддiлу фiнансово-

госшодарськог0 забезпечення ра.йлеtrзжадмiнiстрlацii, сlгlецiалiст районного

пiдtроздiлу Щер;кпродопOживсщлкби {зЬ зт,одолоi. *пi.зоотолог Капд'янка-БузькоТ

районноi д*р*u**"л'лiкарнi ветеринарноt медицрtни {за згодою), го,пова постiйноТ

KoMiciT з питанъ ссцiальнO-еКOЦ*ý,{iчвогtэ Та аГроilрО*исЛСВоГо роЗВиткУ'

соцiального розвитк:/ села, розвитку бiзнес середсвиш{а, регуляторноi полiтики,

зап,обiгання та шротидiТ КОРу-ПЦiЙним дiянi{яNl, очишqенЕя влади Канt'янка-Бузькоi

районноi ради (за згслою).

4"5" Дпя отримання вiдшккэдуваlltня ilретенденти на участъ у Програпсi

шодаютъ до Koъ,ricii TaKi докуI\,fенти:

а) заяву ца участь у Прсграtчti, затtsердх(ену вiддiлоьл агрOпроIvfисловогФ

розвитку райдержадмiнiстрацiТ ;

б) вiдоrплiоть з Сдиного
УкраТни або витяг з Сдиного
осiб-шiдприемчiв;

в) довlдку гrро вiдкритi рацrЕк1{ в }/стаЕовах банку;

г) коrriю звiту форми }е 24-ст <<Звi,т шро виробництво продукчiТ

твариннИцтЕа 
"u 

*iлuпi*"о ai*u*ъкогФсп8дарських тварин)> або довiдк5' оiлъсъкоТ,

селишноТ, мiсъкоТ ради, fiогод}кеr-ху Капt'янка-Бyзькоt* районною державноiо

лiкарнеrо ветеринарнот медицини:, г{рs наявцiсть kopiB, в якiй зазначасться

iденЪифiкацiйний ,rо*.р, серiя i Hoprep IтасгIOрта ](ор{]ви та ветеринарноТ картки до

"u.rropiu 
згiднО форrч.аи, затверд;*сеноt вiддi;эаьд агропрOе,[ислового розвитку

райдержадмiнiстрацiТ;

д) завiренi копiТ фiнансовоi звiтностi за останнiй piK (KpiM нФвоствOрених)

та звiт'npo фi"u*совi результати за остаЕнiй звi,трrий перiод, lцо передус року

надання компенсацiт, або декларатдirо вiдшовiдно до обранот сист,еми

оIl0даткування (Kpiro,1 ноtsо стIJорених) :

- <Баланс> (Звiт гrро фiнансовий стан)> форrчtа }Гч 1, _<Звiт 
rrpo фiнансовi

результати (Звiт прФ сукупний дохiдi> форма "}*r 2 таlабо <<Фiнансовий звiт

суб'скта маJIOго пiдгrрисмництва)) {фор+"rа J{ч t-tш, JФ 2-м} таlабо <<Спроrцений

бi*u*"о"иii звiт сlzб'екта маJIогG кiдприсмниI_iтва)> (dэорма }lЪ]--мс, }lЪ 2-мс) за2а_
piK;

е) довiдltу про Вiдс5rlцigть заборl,ованостi з пOдаткiв, зборiв, шлатежiв, rцо

кOнтролЮютьсЯ оргаi{амИ фiска.тъноТ с;rухсб и УкраТни ;

е) первиннi доку},{еЕти- що пiдтвердхtу}отъ витрати на придбання

обладнання та технiки в поточному бюд;*;етному роцi {договори купiвлi-продах{у,

шлатiжне доручення або товарний чек, накладнi};

ж) писъмове зобов'язання IтрФ iIoBepHeHHя у мiсячний TepMiEI ло районно;о

бюджету коштiв у разi tsстановлення КонтpOItЁоючими органами факту ъk

державного реестру пiдприсмств та органiзацiй

державного реестру юридичних осiб та фiзичних
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одержання з порушенняп4 виil{{}г закс}нOдаiзс,тIiа,, затвердженого вiддiлом
агропрOмислGвOгG рсзвитку iз айл*рlкадм irсiс:трацiТ.

4.6" Поданi доку},{енТи перевiря}сться ceкpeTal]eM КомiсiТ,га рееструIоться в
хсурвапi реестрацiТ заявок" Заявка та. дsкументи рс|зглядаються i 1.r*рЙр"*"u.*
Коп,riсiсю у гlорядк)/ черговостi ik ресстрацii, ýокзrмЁнти, якi поданi не в *ou*oo*y
обсязi, lтiдлягають пOBеРI-IеHHK}, ýо*працьований пакет докуплентiв може
полаватися пGвторно,

4"7. Комiсiя рGзглядас подаlтi док\,ýfеЕ{ти ,га приймас рirrrення tцод0
включення заяtsн}iка дФ Ресстру, учасникiв, що маютъ ilpaвo на 0тримання з
районного бrод;кету коштiв на вiдlпкодуýання BapToc:Ti лридбаного обlтаднанýя.

4.8.Вiддiл аЦ)ОХlРО}чlисJIOвог-, 1эФзвитку рал'iде;lжадмiнiс.лрацiТ шодас Рееотр
учасникiв та пiдтtsерджуюЧi локl,п,rФн?и для отримiiння бrоджетноТ компенсацiТ довiддiлу фiнансовФ-госilодарськOгФ забезшепл***" райдеgrхсадмiнiстрацii, який
здiйснrое перерахування коштiв lia рахуtiки учасЕ{икiв Програми.

4.8. У разi гrOрушенЕя гарантiйних зсбов'язztнь вiд,дiл агропромислового
рOзвитку райдерlъадмiнiстрацiТ вчиняс дiТ iт{од{} lтOвернеЕня зазначених KolпTiB
згiдно з умовами щьог0 Положення та вiдповiлно оо чинного законодавства
УкраТни"



11

fiодаток 1

до п. 2.5 роздiлу 2
ГIорядку

tsIдое,fiсть

фiзичнlIХ сlсiб, одер}кувачiв вiдтлКодуtsаннЯ, якi утрИму}отъ трьсх i бiльше KopiB
мOлочнОго нашряvIу продуктивноотi, ýа територiТ Кам'янка-Бузького району

сТ;lFiоI!,I t{a 2О__року

На.чаля ь ник вiддi;rъ, Е;гOо гIгl эп4р]с.I1 } :j,(]] :-,_)

р с:зв}tтItу Капl' я ч к:i*Б.l.зi:кOТ pa,ii с в ;зi,,i

державнсi адцriнiстtrlа цi.
{пiдlис) (iшiцiали та прiзвище)

iv{"П.

,\Ъ зiп Прiзвипiе, iп.{'я, rо-
батьковi власника qорови

Iдентифiкацiйний
номер власцика

Серiя, номео
пасЕсрта
власника

ЛЪ розрахункового
рахунк}/ в ycTaHoBi

банкч

Сума, грн.

l J 4 6

l

Разом



il

Щодаток 2
до п.З.9 роздiлу З

Г[орядку

Акт
обстеження стану пссiвiв сiльськогосilсдарських куJIьтур

rriл урожай 2G_ року
на територiТ Каьэ'янка*Бузькогкr району
вiд " 'l 20_ рФку

комiсiя в складi:
першого заступЕика голови районноТ
державноТ адпдiнiстрацiТ

начальника вiддiлу агропромислсiаого рсзаитку
районноТ державноТ адмiнiстратtiТ

спецiалiста вiддiл}- агрсг{ромисловогG рФзtsитку
районноТ державноТ адIчдiнiстраlqiТ

спецiалiс"са ушраtsлiння фiнансiв

(прiзвише та iлтiцiали)

(прiзвиirlе та iнiцiали)

(r:рiзвиrце та iнiцiали}

i]аиояt{о: державtrо1 ff,лt,11111g,гра_u i
(прiзвиrще та iнiцiали)

с цеш j алiст:а ф i HlrHc 0в;] -г, с п од арс }, iогс; в i.. iJii.гt,z

рэйонr+о_ церi{аRЕ|.. зд1,1iнiстlзацi'i
(прiзвишlе та iнiцiали)

с*ецiалiста ,ЦФС

гФлов}1 постiйзоl t ;oм iсil соцia:ibно - .э,t JIi.,. }:,i.iтIOг, _,

та аг_Oоl]i]оL,lисл ] в0 г о ро jвитк),, r] {} цi;j ьнJг о

розвитl.:}. ;е,lе, iьвэстл,lцiйноТ д,iя.л ьн,;с ri.

i]озвитк), б iзнсэr: се.],J;iiэр,}Ilца, рег.,ч,iI li,I {, DI I._,i

палiтил:и, заг;обiга$:{:{ т;1 протидir кOэ,/пliиlttt lл

дiянняl"л, очицення Blal]и районн,:,Т,pZ|:t-

(прiзвище та iнiцiалrи)

(прiзвлrшiе та iнiцiа,ти)

провела обстехсення посiвiв сiльськсгGЁ;пФдарських. культур пiд урожай 2а_
року i встановила, що в

(назва пiдrриемотва, адреса, код згiдlно €ffРПОУ)

пооiяно на плоll1i L4l



i{Gсiяно

,1Gсiянr.j

пссiяно

1з

на шлощi

Еа IIлощi

на ГJIiЭLli

га;

L бэ

ОТрип,{аНС alg.]P:

С)ТРИiч{аНО C]{л{t;Иi

отримацо схоji,.

ОТРИ]"v1аНС С,{О;Рi

KoMiciя* iзирitL.LLla :

1. Вклра-Iити в Pe,:l;T1l

на плоýii

на i]лош{i LGэ

го.L Цэна плiо{чi

Еа пJ-?oi.Iji гя

кошти з райсЕц{iго бюркету за пФOiв сiльсзuкогосfiФдарських культур на
rlлощi .(:,{TapiB.

2, ВизчачитI,I c\/Di}, I:о]\,,!пенсаrц,i ь F;iзi!4i-]i
i648.0 грн. за t га

ilершiиii зacT\,.l1ii{li ],с,rIоIJи pefioH но;

державноТ адлIiнiс I{)Е.цi:
(пiдпис)

начаiIьник вiддiлу агропрON{ислоЕого розЕиl]ку
районноr дерх{аЕноТ адмiнiстращiТ

сцецiаJiiст вiддiлу агрOпромисJ IовогG розвитку
районноТ дерл{авноТ адмiнiстрацiТ

сЕецiаJтiст управлi.чая фlнансiв
районноl державноi адп,riнiс"гращiТ

(rriдпис)

спецiалiст фiнансово-гGOIто5арсь_к:го вiддiлч
раионно1 державнсl адh4lнlс"рац11

сг{ецiалiст ДФС
(пiдпис)

(пiдпис)

голова постiЙноi KoMiciT с OцiЕл.тIьнс- економi,qного
та агропроN{ислового розвитку, сФцiадьнsгс}

розвитку села, iнвеотицiЙноТ дiяльностi,
розвитку бiзнес середOвиtца, регулятФрЕФТ
ilс,лiтиli?i, запоб i га-Lf { та гjрстид ii кl.l ;э,rill,:'j, р i-,4

дiяннял,л, очиlJцеЕн :I в;tад}4 район HOi' p?J :!,

>> та кOмIтенсчвати
J

грн. ts розрахунку

(пiдпис)

(пiдпис)

(rriдшис)

|6э

г?,



!т

ldодаток 3

до ш. З.9 роздiлу З

ГIорядку

рЕсс,гр

сiлъськогосшOдарських пiдприеъяств} 1цЕ мають праtsо на отриI\{анЕя з районного

б*д",Ёrу *оr.,""*Ь,цii за гектар посiву ттiд ypox<aiT2a_poKy

ОТаЦОМНа_ _ _2{'__рOку

Еа територiТ Каья,янка-Бузького району

{tUл

сдрilоу
Посiвl*а IUтOшIа,

га

Сума
компенсацiТ,

грн.

Jýq зl'г; Назва
сiльськогссподарсъкого

пiдприемства

Прiзвище, iм'я,
по-батьковi

головdкерiвника

J 4 j 6
I 2

1

Резом

Н а.чальник вiriл i;ry, r"г ро пр o]Vi I,Ic,r1 :j ; с] i,:)

розвит,аq, Кэhl 
- 
я;j к:r,-Б i'зi, коТ раЙС Е,{ОТ

;1еРЖаtsНОi аДrll :r iCT rЭа]Цli

м.п.

(пiдпис) (iнiuiали та прiзвище)
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,I[одаток 4

до ш. 4.7. роздiлу 4

Порядку

сiльськогосIтGдарOьIdих виробникiв, rцо ]rziЭlgTb i]patsCI FIa 0тримання з районного

бюджеry коштiв на вiдшкодуЕанI{я BapToc,ri шридбання обладнання станоь{ на

рЕflстtr

2а_року
на територiТ Кам' янтtа*Бузы(сгсr району

Ns

розрахункового
рахунку в

ycTaHoBi банку

Кiлькiст,ь
голliв

(KopiB)

Сума
компен-
сацii за

придбане
обладнан
ня (50%
BapTocTi)

грн.

}lb

з/п

I{азва
i,()ciloJapcTBa

Прiзвищс.
iм'я. llo
батьковi

го;:ови/ KepiB-
Ёика

Код
€дрпоу

{ 5
,7

х 1 {.
I+

1
1

an

щ

Началънрrк вiддiлу агропромислsЕог0

розвитку Кам'янка-Бузькоi районноТ
державноi адпцiнiстрацiТ


