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адміністрації», на виконання рішення Мостиської районної ради від 12 січня 2016
року № 29 «Про комплексну програму підтримки та розвитку агропромислового
комплексу у Мостиському районі на 2016-2020 роки», з метою повного та
раціонального використання бюджетних коштів, що надходитимуть з районного
бюджету на розвиток сільського господарства:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про районну комісію з
використання коштів з районного бюджету для фінансування програм розвитку
сільського

господарства»,

затвердженого

розпорядженням

голови

райдержадміністрації від 07.05.2015 № 157 і зареєстрованого в Мостиському
районному управлінні юстиції 12.05.2015 за № 6/200:

1.1. Замінити у пункті

1 слова «Програми розвитку

агропромислового

комплексу у Мостиському районі на 2011 - 2015 роки» словами

«Комплексної

програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу у Мостиському районі
на 2016-2020 роки» .

1.2. У пункті З замінити слова «Програмою розвитку агропромислового
комплексу у Мостиському районі на 2011 - 2015 роки» словами «Комплексною

програмою підтримки та розвитку агропромислового комплексу у

Мостиському

районі на 2016 - 2020 роки» та доповнити пункт З реченням такого змісту: «Комісія
розглядає подані документи на участь у програмі у порядку черговості їх реєстрації за
відповідним напрямком фінансової підтримки».

1.3. У пункті 4 слова «які скликаються головою Комісії» замінити словами «яке
проводиться не рідше ніж один раз на місяць».

1.4. У пункті 7 слова «голова і секретар» замінити словами «усі члени» та
доповнити пункт 7 реченням такого змісту: «Член Комісії, який не згоден з її
рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною
протоколу».

2. Юридичному відділу апарату райдержадміністрації (Маринець Ю. А.)
подати це розпорядження на реєстрацію до районного>правління юстиції.

3. Дане розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник
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сЖ

ПОЛОЖЕННЯ
про районну комісію з використання коштів районного бюджету
для фінансувайня програм розвитку сільського господарства
1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності районної комісії з
використання коштів районного бюджету для фінансування програм розвитку
сільського господарства, з метою належного виконання Комплексної програми
підтримки та розвитку агропромислового комплексу у Мостиському районі на 2016 2020 роки (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії
районної ради, розпорядженнями голів облдержадміністрації і райдержадміністрації.

3. Основним завданням Комісії є розгляд документів, поданих підприємствами
агропромислового комплексу всіх форм власності, та прийняття рішення щодо
розподілу коштів, визначених Комплексною програмою підтримки та розвитку
агропромислового комплексу у Мостиському районі на 2016-2020 роки. Комісія
розглядає подані документи на участь у програмі у порядку черговості їх реєстрації за
відповідним напрямком фінансової підтримки.

4. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться не рідше ніж один раз
на місяць. Головою комісії є заступник голови райдержадміністрації,

Засідання

комісії веде голова Комісії, у разі його відсутності - заступник голови комісії.

5. До складу Комісії входять начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації,

спеціалісти

агропромислового

фінансового управління райдержадміністрації,

розвитку,

представник

представник відділу

економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації, представник юридичного відділу апарату
райдержадміністрації. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення
діловодства покладається на секретаря Комісії, секретарем комісії є спеціаліст відділу
економічного

аналізу,

фінансово-кредитного

забезпечення,

соціально-груіювих

відносин управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

6. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів на засіданні у
присутності не менш як двох третин її складу відкритйм голосуванням. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

7. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени
Комісії. Член комісії, який не згоден з її рішенням, підписує протокол з окремою
думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу.

8. Член Комісії має право:
~ ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

'

- брати участь у вивченні додаткової інформації, наданої членами Комісії;
~ заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з
питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;
- брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

9. Комісія розглядає подані документи, необхідні для участі у конкурсі.

10. Заявки на участь у конкурсі розглядаються Комісією з урахуванням вимог,
визначених Комплексною програмою.

Начальник управління
агропромислового розвитку

І. В. Березюк

