УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 28.04.2011 року № 117
Про створення комісії для визначення
ліміту для кожного населеного пункту,
прийняття рішення та формування
відомостей особистих селянських
господарств на безкоштовне отримання
насіннєвої картоплі, визначення
насіннєвих господарств
Відповідно до Програми розвитку агропромислового комплексу
Житомирської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної
ради від 17.03.2011 року № 148 «Про затвердження Програми розвитку
агропромислового комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки», на
виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
14.04.2011 року № 137 «Про затвердження Порядку надання і використання
субвенції з обласного бюджету для насінницьких господарств за вирощене
насіння картоплі не нижче І репродукції для подальшого безкоштовного
надання його особистим селянським господарствам», з метою ефективного
використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються для насінницьких
господарств за вирощене насіння картоплі не нижче І репродукції для
подальшого
безкоштовного
надання
його
особистим
селянським
господарствам:
Затвердити склад комісії для визначення ліміту для кожного населеного
пункту, прийняття рішення та формування відомостей особистих селянських
господарств на безкоштовне отримання насіннєвої картоплі, визначення
насіннєвих господарств (додаток 1).
2.
Затвердити положення про комісію для визначення ліміту для кожного
населеного пункту, прийняття рішення та формування відомостей особистих
селянських господарств на безкоштовне отримання насіннєвої картоплі,
визначення насіннєвих господарств (додаток 2).
3.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Мельника Г.В.
1.

Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 28.04.2011 року № 117
СКЛАД
комісії для визначення ліміту для кожного населеного пункту,
прийняття рішення та формування відомостей особистих
селянських господарств на безкоштовне отримання насіннєвої
картоплі, визначення насіннєвих господарств
Мельник
Григорій Васильович

- перший заступник голови районної
державної адміністрації, голова комісії

Михайленко
Володимир Андрійович

- начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
заступник голови комісії

Існюк
Людмила Степанівна

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

Хлань
Катерина Миколаївна

- головний спеціаліст з внутрішнього
фінансового контролю,
заступник секретаря комісії

Горпиніч
Катерина Олександрівна

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

Каращук
Іван Родіонович

- начальник Олевської районної державної
насіннєвої інспекції (за згодою)

Луковська
Леоніда Володимирівна

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

Охремчук
Ігор Олександрович

- заступник начальника відділу
Держкомзему в Олевському районі,
завідуючий відділом державного
земельного кадастру(за згодою)

Павловська
Броніслава Аполлінарівна
Пилипчук
Петро Володимирович
Хлань
Максим Володимирович

Керівник апарату
райдержадміністрації

- провідний спеціаліст-економіст відділу
статистики в Олевському районі
(за згодою)
- головний інженер управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
- економіст І категорії бюджетного відділу
фінансового управління
райдержадміністрації

С.О. Павлюк

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 28.04.2011 року № 117
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію для визначення ліміту для кожного населеного пункту,
прийняття рішення та формування відомостей особистих селянських
господарств на безкоштовне отримання насіннєвої картоплі, визначення
насіннєвих господарств
Загальні положення
Це положення визначає механізм надання і використання субвенції з
обласного бюджету місцевим бюджетам для насінницьких господарств за
вирощене насіння картоплі не нижче І репродукції для подальшого
безкоштовного надання його особистим селянським господарствам із
розрахунку 20 кг на одне господарство за середньозваженою ціною, що
склалася на ринку ( з урахуванням транспортних та інших накладних витрат по
його доставці особистим селянським господарствам), але не більше 12 гривень
за 1 кг насіння супереліти, 9 гривень – еліти, 6 гривень – першої репродукції.
Завдання комісії полягає в розгляді поданих списків (додаток 2)
сільськими (селищними) радами, здійснення їх перевірки та формування
зведеного реєстру особистих селянських господарств на безкоштовне
отримання насіння картоплі (додаток 3) доведеного ліміту кожному
населеному пункту. Відповідно до списків комісія складає та затверджує по
кожному населеному пункту відомості на безкоштовну видачу насіння
картоплі особистим селянським господарствам (додаток 4) та передає їх
керівнику насінницького господарства.
Організація проведення комісії
Для організації роботи, пов’язаної з проведенням засідання комісії,
голова районної державної адміністрації розпорядженням обумовлює склад
комісії.
До
складу
комісії
обов’язково
входять
заступник
голови
райдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, представники
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, представник
насіннєвої інспекції, відділу Держкомзему в Олевському районі, фінансового
управління, податкової адміністрації, контрольно-ревізійного управління,
органу статистики.
Повідомлення про умови безкоштовного надання особистим селянським
господарствам насіння картоплі оприлюднюється даною комісією в місцевих
засобах масової інформації.

Умови участі та порядок підготовки до проведення комісії.
Засідання комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше половини членів, присутніх на засіданні. У разі
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Сільські (селищні) ради подають до комісії списки на отримання насіння
картоплі для особистих селянських господарств. Комісія розглядає списки,
перевіряє та формує зведений реєстр в межах доведеного ліміту кожному
населеному пункту. Відповідно до списків комісія складає та затверджує по
кожному населеному пункті відомості на видачу картоплі та передає їх
керівнику насінницького господарства.
Управління АПР укладає договори з насінницьким господарством на
суму до 100 тис. грн. відповідно до сформованих та затверджених конкурсних
комісіями відомостей.
Насінницьке господарство по завершенню видачі насіння картоплі
особистим селянським господарствам протягом 10 днів здає відомість,
підписану кожним отримувачем та затверджену головою відповідної ради до
комісії.
Після здачі насінницьким господарством відомостей (додаток 5)
управління проводить розрахунки та подають органам Державного
казначейства платіжні доручення та відомість про перерахування коштів на
поточні рахунки насінницьких господарств.
Проведення засідання комісії
Комісія розглядає документи по мірі надходження. Секретар чи
заступник секретаря комісії за добу до засідання комісії в усній формі
запрошують членів комісії для прийняття участі в комісії.
Прикінцеві положення
Обов’язки та відповідальність голови комісії, заступника голови комісії,
секретаря та заступника секретаря, членів комісії:
Мельник Г.В. – голова комісії, організовує роботу та здійснює контроль
за роботою районної конкурсної комісії, затверджує відомість на безкоштовну
видачу насіння картоплі особистим селянським господарствам, підписує
зведений реєстр особистих селянських господарств на безкоштовне отримання
насіння картоплі
Михайленко В.А. – заступник голови комісії, в разі відсутності голови
комісії, виконує його обов’язки. Підписує відомість про перерахування коштів
насінницьким господарствам за безкоштовну видачу насіння картоплі
особистим селянським господарствам. Контролює питання правильності
оформлення договорів з насінницькими господарствами. Бере участь при
складанні та підписі договорів про безкоштовне надання насіння картоплі.
Існюк Л.С. – секретар комісії, отримує списки сільських (селищних) рад,
подає їх на розгляд комісії, веде протокол засідання комісії, формує зведений
реєстр, згідно рішення комісії складає відомість на безкоштовну видачу

насіння картоплі особистим селянським господарствам, реєструє надходження
документів у журналі реєстрації учасників конкурсу.
Хлань К.М. – заступник секретаря комісії, в разі відсутності виконує його
обов’язки. Контролює наявність накладних, складання та подання звітності про
використання коштів субвенції обласного бюджету в установленому порядку.
Подає відповідним органам Державного казначейства платіжні доручення та
відомість про перерахування коштів на поточні рахунки насінницьких
господарств. Проводить реєстрацію зобов’язань згідно із вимогами Порядку
обліку зобов’язань розпорядників коштів в органах державного казначейства,
затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.04 № 136
(із внесеними змінами).
Члени комісії:
Горпиніч К.О. – веде перевірку цільового та ефективного використанням
коштів субвенцій обласного бюджету місцевим бюджетам.
Каращук І.Р. – член комісії, надає список господарств, які мають право
реалізації насінницької продукції картоплі.
Луковська Л.В. - розглядає документи, приймає участь в комісії в межах
повноважень.
Охремчук І. О. – контролює наявність земельної ділянки в особистих
селянських господарств.
Павловська Б.А. – контролює наявність кількості особистих селянських
господарств по кожній сільській раді.
Пилипчук П.В. – контролює умови поставки картоплі від насінницького
господарства до населеного пункту, де проживають члени особистих
селянських господарств.
Хлань М.В. – контролює операції, пов’язані з використанням коштів
субвенції, які здійснюються відповідно до Порядку обслуговування місцевих
бюджетів за видатками, затвердженого Державним казначейством України.
Веде контроль за цільовим та ефективним використанням коштів субвенцій
обласного бюджету місцевим бюджетам.

Додаток 1
до положення про комісію
ГРАФІК
черговості проведення сортооновлення та сортозаміни в особистих
селянських господарствах
№
з/п

РАЙОН

1

Олевський

Кількість
особистих
селянських
господарств
10830

2011

2012

2965

7865

Роки
2013

2014

2015

Додаток 2
до положення про комісію
СПИСКИ
на безкоштовне отримання насіння картоплі для особистих селянських
господарств, які постійно проживають на території
_______________________________ ради
_____________________________ району
за станом на 201__року
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Паспорт,
серія,
номер, ким
і коли
виданий

Номер
ідентифікаційного
коду

Розмір
земельної
ділянки, га

Усього

х

х

х

Потреба в
насінні,
картоплі,
кг.

Всього потреба в насінні картоплі ____________________________кг.
(вага прописом)

Сільський голова

М.П.

_____________

______________

підпис

ПІБ

Додаток 3
до положення про комісію
ЗВЕДЕНИЙ
реєстр особистих селянських господарств
на безкоштовне отримання насіння картоплі
за станом на __________________ 201__року
по ________________ району
№
з/п

Назва сільської,
селищної, міської ради

Назва
населеного
пункту

Кількість
отримувачів
картоплі
особистих
селянських
господарств

Потреба в
насінні
картоплі, кг.

Усього

Голова районної комісії

____________
підпис

______________
ПІБ

М.П.

Секретар комісії

____________

______________

підпис

ПІБ

Додаток 4
до положення про комісію

ПОГОДЖЕНО
Голова сільської(селищної, міської)
ради
____________ ______________
підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова районної конкурсної комісії
____________ ______________

ПІБ

підпис

ПІБ

ВІДОМІСТЬ
на безкоштовну видачу насіння картоплі особистим селянським господарствам
с._________________________ Олевського району
№
з/п

Прізвище,
Паспорт
Номер Кількість Вартість Вартість
ім’я, по
, серія, ідентифі- виданого
1 кг.
виданого
батькові
номер, каційного насіння
насіння насіння
голови
ким і
коду
картоплі, картоплі, картоплі,
(члена)
коли
кг.
грн.
грн.
особистого виданий
селянського
господарства

Підпис
отримувача
(голови
або
члена
ОСГ)

Усього
Видано насіння картоплі_____________________________________кг.
(вага прописом)

на суму __________________________________________________ грн.
(сума прописом)

Керівник насінницького господарства

____________
підпис

______________
ПІБ

М.П.

Головний бухгалтер

____________

______________

підпис

ПІБ

Додаток 5
до положення про комісію
ВІДОМІСТЬ
про перерахування коштів насінницьким господарствам за безкоштовну
видачу насіння картоплі особистим селянським господарствам
по Олевському району
№
з/п

Назва
Код
Банківські Кількість Вартість Сума до
насінницького ЄДРПОУ реквізити виданого
1 кг.
перерахугосподарства
насіння
насіння
вання ,
картоплі, картоплі,
грн.
кг.
грн.
Усього
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
____________
______________
підпис

М.П.

ПІБ

