УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 18.04.2011 року № 101
Про створення районної конкурсної
комісії з надання і використання
субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам на відшкодування
вартості закуплених племінних нетелів
та бугаїв-плідників фермерськими
господарствами
З метою забезпечення виконання Програми розвитку агропромислового
комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням
сесії обласної ради від 17.03.2011 року № 148 та Програми розвитку
агропромислового комплексу Олевського району на 2011-2015 роки,
затвердженої рішенням сесії районної ради від 11.03.2011 року № 12:
1.Створити районну конкурсну комісію з надання і використання
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
закуплених
племінних
нетелів
та
бугаїв-плідників
фермерськими
господарствами згідно додатку.
2.Затвердити Положення про районну конкурсну комісію з надання і
використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
відшкодування вартості закуплених племінних нетелів та бугаїв-плідників
фермерськими господарствами (додається).
3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Мельника Г.В.

Голова державної
адміністрації

А.В.Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 18.04.2011 року № 101
С К Л А Д
районної конкурсної комісії з надання і використання субвенції з обласного
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості закуплених
племінних нетелів та бугаїв-плідників фермерськими господарствами
Мельник Г.В.

- перший заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії

Михайленко В. А.

- начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації, заступник голови
комісії

Заруцька Г.І.

- головний спеціаліст з кадрової та мобілізаційної
роботи управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:
Гайченя Л.С.

- головний спеціаліст юридичного сектору апарату
райдержадміністрації

Горпиніч К.О.

- начальник контрольно-ревізійного відділу в
Олевському районі (за згодою)

Деметрюк В.О.

- начальник відділу бухгалтерського обліку,
економічного аналізу, фінансово-кредитного
забезпечення, головний бухгалтер управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації

Існюк Л.С.

- начальник відділу організації виробництва
сільськогосподарської продукції, головний агроном
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Кравченко А.О.

- старший оперуповноважений ДСБЕЗ Олевського РВ
УМВС України в Житомирській області (за згодою)

Левченко Л.І.

- уповноважений агент Житомирської філії ДП
«Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»,
головний зоотехнік ПП «Новоград-Волинське
агроплемоб’єднання" (за згодою)

Лупаїна О.А.

- голова районної асоціації фермерів та приватних
землевласників (за згодою)

Охремчук В.О.

- в.о. начальника відділу статистики в Олевському
районі (за згодою)

Пекарський П.Л.

- начальник відділу доходів фінансового управління
райдержадміністрації

Симончук В.В.

- головний державний податковий інспектор Олевського
відділення Лугинської МДПІ (за згодою)

Сорока С.А.

- начальник Олевської районної державної лікарні
ветеринарної медицини (за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О.Павлюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 18.04.2011 р. № 101
ПОЛОЖЕННЯ
про районну конкурсну комісію з надання і використання субвенції з
обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
закуплених племінних нетелів та бугаїв-плідників фермерськими
господарствами
1.Це Положення визначає порядок організації та діяльності районної
конкурсної комісії з надання і використання субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам на відшкодування вартості закуплених племінних нетелів
та бугаїв-плідників фермерськими господарствами (далі-комісія).
2.У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства аграрної політики та продовольства України, розпорядженнями
голови обласної державної адміністрації.
3.Основним завданням комісії є розгляд документів, поданих
фермерськими господарствами, з метою визначення переможців конкурсу, а
саме:
заяву;
копію довідки про включення до ЄДРПОУ завірену в установленому
порядку;
довідку про відсутність заборгованості перед бюджетом та Пенсійним
фондом;
довідку про банківські реквізити;
бізнес-план з розвитку м’ясного або молочного скотарства у
фермерському господарстві (обов’язкові розділи: розрахунок потреби в кормах;
структура сільськогосподарських угідь та посівних площ; чергування культур у
сівозміні; потреба в насінні, мінеральних та органічних добривах, засобах
захисту та їх вартість. Загальні витрати на виробничу діяльність, потреба в
сільськогосподарській техніці; розрахунок потреби в коштах та джерела
фінансування);
довідку із органів земельних ресурсів про наявність земельної ділянки
(власної чи орендованої);
довідку від фермерського господарства про наявність основних засобів
виробництва (приміщень, техніки, поголів’я худоби) та обігових коштів;
копію документа, який засвідчує освітньо-кваліфікаційний рівень голови
та членів фермерського господарства (за наявності);
довідку про склад сім’ї;
копію трудової книжки голови фермерського господарства (за наявності);

копію кредитної угоди про отримання кредиту для закупівлі основних та
обігових засобів виробництва (за наявності);
характеристику-рекомендацію на голову фермерського господарства
видану сільською, селищною, міською радою.
У разі необхідності для виконання своїх повноважень комісія має право
витребувати від фермерського господарства додаткову інформацію.
4.Формою роботи комісії є засідання, які скликаються головою комісії
або його заступником (у разі відсутності голови комісії). Очолює комісію
заступник голови державної адміністрації з питань агропромислового розвитку.
Заступником голови комісії є начальник управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації. Засідання комісії веде голова комісія, а у разі
його відсутності з поважних причин його заступник.
До складу комісії входять: заступник голови обласної державної
адміністрації з питань агропромислового розвитку; начальник та спеціалісти
головного управління агропромислового розвитку районної державної
адміністрації; спеціалісти фінансового управління районної державної
адміністрації, ветеринарної медицини, контрольно-ревізійного управління,
статистики, податкової адміністрації, УМВС в Житомирській області, філії
агенства з ідентифікації і реєстрації тварин, голова районної асоціації фермерів
та приватних землевласників.
5.Члени комісії мають право:
ознайомлюватись з матеріалами, поданими на її розгляд;
брати участь у вивчені додаткової інформації, наданої фермерськими
господарствами;
порушувати клопотання, висловлювати міркування з питань, які
розглядаються та заносяться до протоколу;
брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.
Підготовка матеріалів до розгляду комісією та реєстрація в журналі
обліку, покладається на секретаря конкурсної комісії.
6.Рішення комісії приймається на закритому засіданні у присутності не
менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю
голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є
вирішальним та оформлюється протоколом, який підписують усі члени комісії,
що були присутні на засіданні. Член комісії, який не згоден з її рішенням,
підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.
7.Організація та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії
покладається на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

____________________

