Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
П’ята сесія

VIІ скликання

від 21.07.16 №349
Про затвердження Порядків використання
коштів відповідно до Програми
розвитку агропромислового комплексу
Житомирської області на 2016-2020 роки
Із змінами, внесеними згідно з
рішенням обласної ради

від: 22.12.16 № 405;
06.04.17 № 560

Керуючись частиною 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від 15.07.16
№ 3584/51/2-16, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з
питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села
від 15.07.16, з питань бюджету і комунальної власності від 19.07.16, обласна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядки використання коштів обласного бюджету відповідно
до Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської
області на 2016-2020 роки, згідно з додатками 1, 2, 3, 4.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної
ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та
розвитку села.

Голова обласної ради
Додаток до рішення

А.В. Лабунська

Додаток
до рішення обласної ради
від 21.07.16 №349
(із змінами, внесеними згідно
з рішенням обласної ради
від 22.12.16 № 405;
06.04.17 № 560)
ПОРЯДОК
надання і використання спеціальної бюджетної дотації з обласного бюджету,
що спрямовується сільськогосподарським підприємствам
на вирощування льону
1. Порядок надання та використання спеціальної бюджетної дотації
з обласного бюджету на вирощування льону розроблено відповідно
до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" на виконання Програми розвитку
агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 21.07.16 № 284(далі – Порядок).
2. Цей Порядок визначає механізм надання і використання
спеціальної бюджетної дотації з обласного бюджету, що спрямовується
сільськогосподарським підприємствам на вирощування льону відповідно
до Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на
2016-2020 роки (далі — спеціальна бюджетна дотація).
3. Спеціальна бюджетна дотація з обласного бюджету спрямовується
сільськогосподарським підприємствам, незалежно від організаційно-правової
форми господарювання і форми власності (далі сільськогосподарським
підприємствам) у розмірі 2,0 тис.грн на вирощування 1 га льону-довгунцю та
0,7 тис.грн. на вирощування 1 га льону олійного.
(пункт 3 у редакції від 06.04.17 № 560)
4.
Головним розпорядником спеціальної бюджетної дотації
з обласного бюджету є управління агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації.
5. Для організації роботи, пов’язаної з проведенням прийому заявок
та документів від сільськогосподарських підприємств, які вирощують льон
на отримання спеціальної бюджетної дотації з обласного бюджету спільним
розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної
ради утворюється обласна комісія (далі комісія).
До складу комісії входять заступник голови обласної державної
адміністрації, перший заступник голови обласної ради, представники
управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації,

органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів
Держгеокадастру, фінансового управління Північного офісу Державної
аудиторської служби в Житомирській області і Державної фіскальної служби,
Держпродспоживслужби, голова постійної комісії обласної ради з питань
агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села, депутати
обласної ради, представники професійних громадських організацій.
(абзац 2 пункту 5 у редакції від 22.12.16 № 405, 06.04.17.№ 560)
Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації,
який координує питання розвитку АПК, співголова комісії перший заступник
голови обласної ради.
6. Після набрання чинності Порядку комісія оприлюднює оголошення у
друкованих засобах масової інформації про початок прийому заяв та
документів, що додаються до неї. Прийом заяв розпочинається з дня публікації
оголошення, а закінчується за 10 робочих днів до початку проведення
останнього засідання комісії.
Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання –
до 25 грудня.
(абзац 1,2 пункту 6 у редакції від 22.12.16 № 405)
7. Сільськогосподарські товаровиробники для отримання спеціальної
бюджетної дотації на вирощування льону подають такі документи:
заявку за формою (додаток 1);
відомості з ЄДРПОУ (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців);
довідку про банківські реквізити сільськогосподарського підприємства;
довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;
заповнену форму державного статистичного спостереження № 4- с/г
«Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року»;
довідку про розмір площ земель сільськогосподарського призначення,
які перебувають у власності, постійному користуванні чи оренді, видана
органами земельних ресурсів;
копію акту витрати насіння і садивного матеріалу;
копію сертифікату на насіння та/або посвідчення про кондиційність
насіння, при купівлі насіння до сертифікату додається атестат, або свідоцтво
на насіння;
абзац 9 пункту 7 у редакції від 06.04.17 № 560)
копії товарно-транспортних накладних
льонозаводи області, при наявності;
(абзац 10 пункту 7 у редакції від 22.12.16 № 405)

поставки

продукції

на

письмове зобов’язання про повернення у місячний термін до обласного
бюджету спеціальної бюджетної дотації у разі встановлення контролюючими
органами факту їх незаконного отримання або недотримання умов
Порядку.
8. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються
в журналі обліку (додаток 2).
Заявка та документи, розглядаються, перевіряються комісією у порядку
черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох років.
Документи, які подані сільськогосподарськими товаровиробниками не в
повному обсязі підлягають поверненню.
9. Рішення комісії приймається на закритому засіданні у присутності не
менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю
голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого
на засіданні.
Комісія розглядає подані сільськогосподарським підприємством
документи, проводить перевірку їх на відповідність умовам Порядку, у разі
потреби, обстежує посіви та складає акти обстеження стану посівів льону, за
результатами перевірки документів приймає рішення щодо включення
заявника у реєстр (додаток 3,4).
Під час прийняття рішення щодо включення заявника до реєстру
для отримання спеціальної бюджетної дотації з обласного бюджету виключне
право надається сільськогосподарським підприємствам зареєстрованим на
території області та переважне право підприємствам, які виростили льон і
тресту реалізували на льонозаводи області.
(абзац 2, 3 пункту 9 у редакції від 22.12.16 № 405)
10. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі
члени комісії. Член комісії, який не згідний з її рішенням, підписує протокол
із зауваженнями, висловлює свою окрему думку та додає її до протоколу
засідання комісії, що є її невід'ємною частиною.
11. Комісія визначає суму спеціальної бюджетної дотації для кожного
суб’єкта господарювання, що подали заявку, та приймає рішення
про включення його до реєстру сільськогосподарських підприємств для
отримання спеціальної бюджетної дотації з обласного бюджету
на вирощування льону.
12. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів
проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних
зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних
коштів в органах Державної Казначейської служби України, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (із змінами),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року
за № 419/20732.

13. Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
здійснює перерахування спеціальної бюджетної дотації на відкриті поточні
рахунки в установах банків сільськогосподарських підприємств відповідно до
Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (із змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за
№ 1569/21881.
14. Складання та подання звітності про використання коштів обласного
бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.
15. Контроль за цільовим та ефективним використанням
спеціальної бюджетної дотації з обласного бюджету здійснюється згідно
з чинним законодавством.
Перший заступник
голови обласної ради

В.В. Ширма

Додаток 1
до Порядку надання і використання
спеціальної бюджетної дотації
з обласного бюджету, що спрямовується
сільськогосподарським підприємствам
на вирощування льону
Голові обласної комісії по наданню і
використанню спеціальної бюджетної
дотації
з
обласного
бюджету
сільськогосподарським
товаровиробникам, що спрямовується на
вирощування льону
____________________________________
(повна назва підприємства)

____________________________________
_
(адреса)

Заявка
на розгляд документів для отримання спеціальної бюджетної дотації з
обласного бюджету, що спрямовується сільськогосподарським
підприємствам на вирощування льону

Прошу розглянути подані документи для нарахування спеціальної
бюджетної
дотації
з
обласного
бюджету,
що
спрямовується
сільськогосподарським підприємствам на вирощування льону.
1. Повна назва підприємства:
2. Місцезнаходження:
3. Вид діяльності (спеціалізація):
Відповідно до Порядку надання і використання спеціальної бюджетної
дотації з обласного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам, що
спрямовується на вирощування льону надаю такі документи:
відомості з ЄДРПОУ (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців);
довідку про банківські реквізити сільськогосподарського підприємства;
довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;
заповнену форму державного статистичного спостереження № 4- с/г
«Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року»;

довідку про розмір площ земель сільськогосподарського призначення,
які перебувають у власності, постійному користуванні чи оренді, видана
органами земельних ресурсів;
копію акту витрати насіння і садивного матеріалу;
копію сертифікату на насіння та/або посвідчення про кондиційність
насіння, при купівлі насіння до сертифікату додається атестат, або свідоцтво
на насіння;
копії товарно-транспортних
льонозаводи області, при наявності.

накладних

поставки

продукції

на

(абзац 13 у редакції від 22.12.16 № 405)
письмове зобов’язання про повернення у місячний термін до обласного
бюджету спеціальної бюджетної дотації у разі встановлення контролюючими
органами факту їх незаконного отримання або недотримання умов Порядку.
Керівник
Головний бухгалтер
м.п

«___»_______

року

1.

2

Секретар комісії

3

4

5

6

______________

7

8

Письмове зобов’язання про
повернення у місячний термін до
обласного бюджету спеціальної
бюджетної дотації у разі встановлення
контролюючими органами факту їх
незаконного отримання або
недотримання умов цього Порядку

Копії товарно-транспортних накладних
поставки продукції на льонозаводи області.

Копія сертифікату на насіння та/або
посвідчення про кондиційність насіння

Копія акту витрати насіння і садивного
матеріалу

Довідка про розмір площ земель
сільськогосподарського призначення, які
перебувають у власності, постійному
користуванні чи оренді, видана органами
держгеокадастру

сільськогосподарських культур під урожай
___ року»

Форма державного статистичного
спостереження № 4- с/г «Посівні площі

Довідка про банківські реквізити
сільськогосподарського підприємства

Відомості з ЄДРПОУ (витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
Реєстраційний
номер заявки
фізичних
осіб-підприємців)

Найменування підприємства ПІП
керівника, телефон

Реєстраційний номер заявки
№ з/п дата.

Додаток 2
до Порядку надання і використання
спеціальної бюджетної дотації
з обласного бюджету, що спрямовується
сільськогосподарським підприємствам
на вирощування льону

Журнал
обліку документів, поданих сільськогосподарськими підприємствами
з надання спеціальної бюджетної дотації з обласного бюджету
на вирощування льону
за _______________ 20__ рік
Наявність відповідних документів

9

…

_____________

10

Додаток 3
до Порядку надання і використання
спеціальної бюджетної дотації
з обласного бюджету, що спрямовується
сільськогосподарським підприємствам
на вирощування льону
АКТ
обстеження стану посівів льону
від "____" _______________ 20__ року
Обласна комісія провела обстеження посівів льону й установила, що в:
__________________________________________________________________
(назва підприємства), (адреса, код згідно з ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__
посіяно льон на площі

__________ га;

отримано сходи льону на площі

__________ га.

Комісія прийняла рішення про включення до Реєстру для надання
спеціальної бюджетної дотації на посів в обсязі ________ гектарів.
Голова обласної комісії:

_______
(підпис)

Секретар

________
(підпис)
_______
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)

М.П.

Члени комісії

Додаток 4
до Порядку надання і використання
спеціальної бюджетної дотації
з обласного бюджету, що спрямовується
сільськогосподарським підприємствам
на вирощування льону
РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств з надання спеціальної бюджетної дотації
з обласного бюджету на вирощування льону
за _______________ 20__ рік
№
з/п

Найменування
сільськогосподарського
підприємства

Код згідно
з ЄДРПОУ

Банківські
реквізити

Площа,
на якій
отримано
сходи
льону
(га)

Визначена
сума
дотації
на 1 га
(грн.)

Сума
дотації
всього
(грн.)

2

3

4

5

6

7

1

Усього

Голова комісії:

_______
(підпис)

Секретар

________
(підпис)
_______
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)

М.П.

Члени комісії

Додаток
до рішення обласної ради
від 21.07.16 №349
(із змінами, внесеними згідно з
рішенням обласної ради
від: 22.12.16 № 405;
06.04.17№ 506)

ПОРЯДОК
надання і використання спеціальної бюджетної дотації з обласного бюджету
сільськогосподарським товаровиробникам, що спрямовується
на вирощування гречки на зерно
1. Порядок надання та використання спеціальної бюджетної дотації
з
обласного
бюджету
сільськогосподарським
товаровиробникам
на вирощування гречки на зерно розроблено відповідно до статей 20, 91
Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" на виконання Програми розвитку
агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 21.07.16 № 284 (далі – Порядок).
2. Цей Порядок визначає механізм надання і використання
спеціальної бюджетної дотації з обласного бюджету сільськогосподарським
товаровиробникам, що спрямовується на вирощування гречки на зерно
відповідно до Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської
області на 2016-2020 роки (далі - спеціальна бюджетна дотація).
3. Спеціальна бюджетна дотація з обласного бюджету спрямовується
у розмірі триста гривень на вирощування 1 га гречки на зерно
сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від організаційноправової форми господарювання і форми власності (далі –
сільськогосподарські товаровиробники).
4. Головним розпорядником спеціальної бюджетної дотації
з обласного бюджету є управління агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації.
5. Для організації роботи, пов’язаної з проведенням прийому заявок
та документів від сільськогосподарських товаровиробників, які вирощують
гречку на зерно на отримання спеціальної бюджетної дотації з обласного
бюджету спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації
та голови обласної ради утворюється обласна комісія (далі комісія).

До складу комісії входять заступник голови обласної державної
адміністрації, перший заступник голови обласної ради, представники
управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації,
органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів
Держгеокадастру, фінансового управління Північного офісу Державної
аудиторської служби в Житомирській області і Державної фіскальної служби,
Держпродспоживслужби, голова постійної комісії обласної ради з питань
агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села, депутати
обласної ради, представники професійних громадських організацій.
(абзац 2 пункту 5 у редакції від 22.12.16 № 405; 06.04.17и № 560)
Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації,
який координує питання розвитку АПК, співголова комісії перший заступник
голови обласної ради.
6. Після набрання чинності Порядку обласна комісія оприлюднює
оголошення у друкованих засобах масової інформації про початок прийому
заявок та документів, що додаються до неї. Прийом заяв розпочинається з дня
публікації оголошення, а закінчується - за 10 робочих днів до початку
проведення останнього засідання комісії.
(абзац 1 пункту 6 у редакції від 22.12.16 № 405)
Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання
– до 25 грудня.
(абзац 2 пункту 6 у редакції від 22.12.16 № 405)
7. Сільськогосподарські товаровиробники для отримання спеціальної
бюджетної дотації на вирощування гречки на зерно подають такі документи:
заявку за формою (додаток 1);
відомості з ЄДРПОУ (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців);
довідку
підприємства;

про

банківські

реквізити

сільськогосподарського

довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;
заповнена форма державного статистичного спостереження № 4- с/г
«Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року»
підприємства, які здійснювали посів гречки після складання форми
державного статистичного спостереження №4-сг «Посівні площі
сільськогосподарських культур під урожай 20__ року» надають форму
державного статистичного спостереження № 37-сг «Сівба та збирання врожаю
сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на
«__»_______ 20___ року», де ає бути відображено зібрану площу та валовий
збір гречки, а у розділі 2 форми № 37-сг трансформацію посівних площ під
гречкою;

(абзац 6 пункту 7 у редакції від 22.12.16 № 405)
довідку про розмір площ земель сільськогосподарського призначення,
які перебувають у власності, постійному користуванні чи оренді, видана
органами держгеокадастру;
копію сертифікату на насіння та/або посвідчення про кондиційність
насіння, при купівлі насіння до сертифікату додається атестат, або свідоцтво
на насіння;
(абзац 8 пункту 7 у редакції від 06.04.17 № 560)
копію акту витрати насіння;
копії товарно-транспортних накладних поставки гречки на переробні
підприємства області, при наявності;
(абзац 9 пункту 7 у редакції від 22.12.16 № 405)
письмове зобов’язання про повернення у місячний термін до обласного
бюджету спеціальної бюджетної дотації у разі встановлення контролюючими
органами факту їх незаконного отримання або недотримання умов цього
Порядку.
8. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються
в журналі обліку (додаток 2).
Заявка та документи, розглядаються, перевіряються комісією у порядку
черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох років.
Документи, які подані сільськогосподарськими товаровиробниками не
в повному обсязі підлягають поверненню.
9. Комісія розглядає подані сільськогосподарським товаровиробником
документи, проводить перевірку їх на відповідність умовам Порядку, у разі
потреби, обстежує посіви та складає акти обстеження стану посівів гречки на
зерно, за результатами перевірки документів приймає рішення щодо
включення заявника у реєстр. (додаток 3,4).
(абзац 1 пункту 9 у редакції від 22.12.16 № 405)
Комісія, при необхідності, має право вимагати додатковий перелік
документів.
10. Рішення комісії приймається на закритому засіданні у присутності
не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю
голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого
на засіданні.
Під час прийняття рішення щодо надання спеціальної бюджетної
дотації виключне право надається підприємствам, які зареєстровані на
території області та переважне право підприємствам, які виростили гречку і
реалізували її на переробні підприємства.
(абзац 2 пункту 10 у редакції від 22.12.16 № 405)

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени
комісії. Член комісії, який не згідний з її рішенням, підписує протокол із
зауваженнями, висловлює свою окрему думку та додає її до протоколу
засідання комісії, що є її невід'ємною частиною.
11. Комісія визначає суму спеціальної бюджетної дотації для кожного
суб’єкта господарювання, що подали заявку, та приймає рішення про
включення його до реєстру сільськогосподарських підприємств щодо надання
спеціальної бюджетної дотації з обласного бюджету за вирощування гречки на
зерно.
12. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів
проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних
зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних
коштів в органах Державної Казначейської служби України, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (із змінами),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року
за № 419/20732.
13. Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки
в установах банків сільськогосподарських підприємств відповідно до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (із змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року
за № 1569/21881.
14. Складання та подання звітності про використання коштів обласного
бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.
15. Контроль за цільовим та ефективним використанням спеціальної
бюджетної дотації з обласного бюджету здійснюється згідно з чинним
законодавством.
Перший заступник
голови обласної ради

В.В.Ширма

Додаток 1
до Порядку надання і використання
спеціальної бюджетної дотації з обласного
бюджету сільськогосподарським
товаровиробникам, що спрямовується
на вирощування гречки на зерно
Голові обласної комісії по наданню і
використанню спеціальної бюджетної
дотації
з
обласного
бюджету
сільськогосподарським
товаровиробникам, що спрямовується на
вирощування гречки на зерно
____________________________________
(повна назва підприємства)

____________________________________
_
(адреса)

Заявка
на розгляд документів для отримання спеціальної бюджетної дотації з
обласного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам, що
спрямовується на вирощування гречки на зерно

Прошу розглянути подані документи для нарахування спеціальної
бюджетної дотації з обласного бюджету сільськогосподарським
товаровиробникам, що спрямовується на вирощування гречки на зерно.
1. Повна назва підприємства:
2. Місце знаходження:
3. Вид діяльності (спеціалізація):
Відповідно до Порядку надання і використання спеціальної бюджетної
дотації з обласного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам, що
спрямовується на вирощування гречки на зерно надаю такі документи:
відомості з ЄДРПОУ (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців);
довідку про банківські реквізити сільськогосподарського підприємства;
довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;
заповнену форму державного статистичного спостереження № 4- с/г
«Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року»;

довідка про розмір площ земель сільськогосподарського призначення,
які перебувають у власності, постійному користуванні чи оренді, видана
органами держгеокадастру;
копію акту витрати насіння;
копії товарно-транспортних накладних поставки гречки на переробні
підприємства області, при наявності;
(абзац 12 у редакції від 22.12.16 № 405)
письмове зобов’язання про повернення у місячний термін до обласного
бюджету спеціальної бюджетної дотації у разі встановлення контролюючими
органами факту їх незаконного отримання або недотримання умов Порядку.

Керівник
Головний бухгалтер
м.п

«___»_______

року

1.
…
2

Секретар комісії
3
4
5
6

__________
7

письмове зобов’язання про повернення
у місячний термін до обласного
бюджету спеціальної бюджетної
дотації у разі встановлення
контролюючими органами факту їх
незаконного отримання або
недотримання умов цього Порядку

копії товарно-транспортних накладних
поставки гречки на переробні
підприємства області

копія акту витрати насіння;

довідка про розмір площ земель
сільськогосподарського призначення, які
перебувають у власності, постійному
користуванні чи оренді, видана органами
держгеокадастру;

форма державного статистичного
спостереження № 4- с/г

Довідка про банківські реквізити
сільськогосподарського підприємства

Реєстраційний номер заявки

відомості з ЄДРПОУ

Найменування підприємства ПІП
керівника, телефон

Реєстраційний номер заявки
№ з/п дата.

Додаток 2
до Порядку надання і використання
спеціальної бюджетної дотації з обласного
бюджету сільськогосподарським
товаровиробникам, що спрямовується
на вирощування гречки на зерно

Журнал
обліку документів, поданих сільськогосподарськими підприємствами
з надання спеціальної бюджетної дотації
з обласного бюджету на вирощування гречки на зерно
за _______________ 20__ рік
Наявність відповідних документів

8

____________
9

Додаток 3
до Порядку надання і використання
спеціальної бюджетної дотації з обласного
бюджету сільськогосподарським
товаровиробникам, що спрямовується
на вирощування гречки на зерно

АКТ
обстеження стану посівів гречки на зерно
від "____" _______________ 20__ року
Обласна комісія провела обстеження посівів гречки на зерно установила,
що в: ______________________________________________________________
(назва підприємства), (адреса, код згідно з ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__
посіяно гречку на зерно на площі
отримано сходи гречки на зерно на площі

__________ га;
__________ га.

Комісія прийняла рішення про включення до Реєстру для надання
спеціальної бюджетної дотації на посів в обсязі ________ гектарів.
Голова обласної комісії:

_______
(підпис)

Секретар

________
(підпис)
_______
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)

М.П.

Члени комісії

Додаток 4
до Порядку надання і використання
спеціальної бюджетної дотації з обласного
бюджету сільськогосподарським
товаровиробникам, що спрямовується
на вирощування гречки на зерно
РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств з надання спеціальної бюджетної дотації
з обласного бюджету на вирощування гречки на зерно
за _______________ 20__ рік
№
з/п

Найменування
сільськогосподарського
підприємства

Код згідно
з ЄДРПОУ

Банківські
реквізити

Площа, на
якій
отримано
сходи
гречки на
зерно (га)

Визначена
сума
дотації
на 1 га
(грн.)

2

3

4

5

6

1

...
Усього

Голова обласної комісії:

_______
(підпис)

Секретар

________
(підпис)
_______
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)
_____
(підпис)

М.П.

Члени комісії

Сума
дотації
всього
(грн.)

7

_____
(підпис)

