
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "11" вересня 2020 року        № 117 

 

 

Про затвердження складу міської комісії  

з питань обліку осіб, які мають право на 

отримання державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції, і Положення про неї 

 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтями 42, 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого  

2018 року № 107 "Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції" (зі змінами):  

 

1. Затвердити склад міської комісії з питань обліку фізичних осіб, які 

мають право на отримання державної підтримки розвитку тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції, згідно з додатком. 

 

2. Затвердити Положення про міську комісію з питань обліку фізичних 

осіб, які мають право на отримання державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, що додається. 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2 розпорядження 

міського голови від 24 квітня 2018 року № 51 "Про затвердження складу 

міської комісії з питань обліку фізичних осіб – власників тварин для 

отримання дотації за молодняк великої рогатої худоби та Положення про 

неї".  

 

 

 

Міський голова           Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

Валентина Сива 35 55 61 
 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

" _____ " ________ 2020  № ______ 
 

 

С К Л А Д 

міської комісії з питань обліку фізичних осіб, які мають право  

на отримання державної підтримки розвитку тваринництва та  

переробки сільськогосподарської продукції  

 

Голова міської комісії 

 

ПАЛИВОДА 

Андрій Анатолійович 

– заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
 

Заступник голови міської комісії 
 

РАХУБА 

Ніна Афанасіївна 

 

– директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 
 

Секретар міської комісії 
 

ВОЛОШИНОВА 

Тетяна Віталіївна 

– головний спеціаліст сектору 

енергоменеджменту та промисловості 

управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 
 

Члени міської комісії: 
 

КОЖУШКО 

Павло Миколайович 

– завідувач лікарні – лікар ветеринарної 

медицини дільничної лікарні ветеринарної 

медицини Фортечного району 

Кропивницької міської державної лікарні  

ветеринарної медицини  
 

СИВА 

Валентина Миколаївна 

– головний спеціаліст сектору 

енергоменеджменту та промисловості 

управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького  

 

 

 

Директор департаменту – начальник управління 

економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій                                             Ніна РАХУБА 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження міського голови 

"_____" _______ 2020 № ______ 

 

 

П О Л ОЖ Е Н Н Я 

про міську комісію з питань обліку фізичних осіб, які мають право 

на отримання державної підтримки розвитку тваринництва та  

переробки сільськогосподарської продукції 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Міська комісія з питань обліку фізичних осіб, які мають право на 

отримання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції  (далі – Комісія), у своїй роботі керується 

діючими нормативними та законодавчими актами України, а також цим 

Положенням. 

 

1.2. Зміни до Положення та складу Комісії вносяться за 

розпорядженням міського голови. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 
 

2.1. Комісійно встановлювати наявність тварин, визначених пунктом 

4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

державної підтримки розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції (далі – Порядок), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (зі змінами). 

 

2.2. Одержувати документи та їх копії, довідки тощо, необхідні для 

ведення обліку осіб, які мають право на отримання державної підтримки 

розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. 

 

2.3. Залучати до участі у роботі Комісії відповідних фахівців, експертів, 

консультантів та представників органів самоорганізації населення. 

 

2.4. За результатами обстеження складати акт, що підписується всіма 

членами Комісії. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

3.1. Комісію очолює голова Комісії. Голова Комісії скликає та веде 

засідання Комісії. У разі відсутності голови Комісії, його повноваження 

виконує заступник голови Комісії. 
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3.2. Організаційною формою робочої Комісії є виїзд для перевірки та 

складання акта щодо наявності відповідних тварин, по мірі звернення осіб 

(товаровиробників). Виїзд Комісії вважається правомочним, якщо присутні 

не менше половини її членів. 

 

3.3. Секретар Комісії здійснює:  

запрошення та збір членів Комісії;  

ведення журналів обліку осіб, які мають право на отримання державної 

підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції (за напрямками спеціалізації товаровиробників: молодняк великої 

рогатої худоби, бджолосім'ї тощо);  

складання та видачу, у разі необхідності, актів  щодо наявності тварин, 

визначених пунктом 4 Порядку;  

складання відомостей осіб, які мають право на отримання державної 

підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції;  

ведення листування з питань роботи Комісії. 

 

 

 

Директор департаменту –  

начальник управління економіки  

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій           Ніна РАХУБА 

 


