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     УКРАЇНА 

                      КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА 

        ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

сьомої сесії VІІ скликання 

 

___ ____ 2016 р.                 м. Кам’янець-Подільський                      № ___ 

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку  

бджільництва в господарствах Кам’янець- 

Подільського району на 2010-2015 роки  

та до 2020 року 

  

Відповідно до пункту 16 частини І статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку бджільництва в господарствах 

Кам’янець-Подільського району на 2010-2015 роки та до 2020 року, 

затвердженої рішенням двадцять сьомої сесії районної ради V скликання            

від 18 березня 2010 року № 7 зі змінами, внесеними рішенням п’ятої              

сесії районної ради VІІ скликання від 18 лютого 2016 року № 17,            

виклавши додаток 2 «Порядок використання коштів місцевого бюджету,             

що спрямовуються на фінансову підтримку на наявні бджолосім’ї та на 

придбання племінного матеріалу  сільськогосподарським підприємствам            

та приватним підприємцям Кам’янець-Подільського району в 2010-2020 

роках» у новій редакції (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

голови районної ради Кривака В.М. та постійну комісію з аграрних питань, 

земельних відносин, природокористування та екологічної безпеки (голова 

комісії Горохолінська В.Й.). 
 

 

    Голова ради                                                                              Б. Бец 

 



Додаток 2 

до Програми розвитку бджільництва 

в господарствах Кам’янець-Подільського 

району на 2010-2015 роки та до 2020 року 
   

 

ПОРЯДОК 

використання коштів місцевого бюджету, що спрямовуються на фінансову 

підтримку на наявні бджолосім’ї та на придбання племінного матеріалу  

сільськогосподарським підприємствам та приватним підприємцям 

Кам’янець-Подільського району в 2010-2020 роках 

 

І. Загальні  положення 

1.1 Цей Порядок розроблений з метою покращення генетичного потенціалу галузі 

бджолярства, підвищення продуктивності бджіл, подальше  нарощення чисельності бджіл, 

збільшення виробництва продукції бджолярства. Він вдосконалює систему підтримки   

сільськогосподарських підприємств та приватних підприємців шляхом надання фінансової 

підтримки   з місцевого бюджету.  

1.2 Головним розпорядником бюджетних коштів по даному напрямку визначено відділ 

агропромислового розвитку Кам’янець-Подільської райдержадміністрації. 

1.3  Для прийняття рішення щодо надання фінансової підтримки на наявні бджолосім’ї  та 

на  придбання племінного матеріалу  сільськогосподарським підприємствам та  приватним 

підприємцям, відділ агропромислового розвитку  утворює комісію, до складу якої входять 

представники зазначеного органу управління та представники органів державної 

статистики, фінансової, контрольно-ревізійної і податкової служби. 

1.4 Комісію очолює начальник відділу аргропромислового розвитку районної 

держадміністрації. 

1.5 Заявки на надання фінансової підтримки на наявні бджолосім’ї  

сільськогосподарським підприємствам та  приватним підприємцям розглядаються 

комісією в порядку їх надходження. 

1.6. Для отримання фінансової підтримки на наявні бджолосім’ї сільськогосподарські 

підприємства та приватні підприємці подають до відділу агропромислового розвитку до 1 

грудня поточного року необхідний пакет документів. 

1.7.  Кошти на отримання фінансової підтримки на наявні бджолосім’ї та на придбання 

племінного матеріалу  сільськогосподарським підприємствам та  приватним підприємцям 

розподіляються по мірі надходження заяв на отримання такої підтримки. 

 

ІІ. Надання фінансової підтримки на наявні бджолосім’ї сільськогосподарським 

підприємствам та приватним підприємцям. 

 

2.1 За кошти місцевого бюджету здійснюється фінансування підтримки на наявні 

бджолосім’ї сільськогосподарським підприємствам та приватним підприємцям. 

 

2.2 Фінансова підтримка на наявні бджолосім’ї сільськогосподарським підприємствам та 

приватним підприємцям здійснюється з розрахунку - 50 грн. за 1 бджолину сім’ю . 

 

2.3 Відділ агропромислового  розвитку районної державної адміністрації на конкурсній 

основі, згідно поданих заявок та необхідного пакету документів, а саме:   

 

Сільськогосподарськими підприємствами: 

-  заяви установленого зразка на отримання фінансової підтримки (дод.1); 

-  свідоцтва про реєстрацію; 

-  довідки платника податків; 



- копії звіту про стан тваринництва (Ф-24 річна) стосовно наявності племінних бджолиних  

сімей на 1 січня поточного року, засвідчену органом державної статистики; 

- копії довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій  

України, засвідчену в установленому порядку; 

- довідки відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України 

про відсутність (наявність, не більше ніж шість місяців) заборгованості за  податковими 

зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; 

- довідки про відсутність (наявність, не більше ніж шість місяців) заборгованості перед 

місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, та відсутність заборгованості по 

бюджетних позичках до районного бюджету,  підписану керівником та скріплену 

печаткою сільськогосподарського підприємства. 

 

 Приватними  підприємцями: 

 - заяви установленого зразка; 

 - довідки про наявність бджолиних сімей на 1 січня поточного року, виданої сільською, 

селищною, міською чи районною в місті радою; 

-  копії реєстраційних документів; 

- копії паспорта та ідентифікаційного коду; 

- довідки про відкриття рахунку в установі банку  

проводить  засідання комісії, на якій визначає сільськогосподарські підприємства 

та приватних підприємців, яким буде надана фінансова підтримка на наявні бджолосім’ї в 

межах доведених обсягів бюджетних коштів. 

 

2.4. Комісія на підставі поданих заяв сільськогосподарських підприємств та приватних 

підприємців  та  пакету документів, визначає обсяг фінансової підтримки на наявні 

племінні бджолосім’ї та приймає рішення про включення їх до реєстру 

сільськогосподарських підприємств та приватних підприємців, які мають право на 

отримання такої фінансової підтримки , згідно з пунктом  2.2. цього Порядку. 

 

2.5. У разі прийняття рішення про відмову у наданні фінансової підтримки на наявні 

бджолосім’ї комісія у п’ятиденний строк після його прийняття надсилає 

сільськогосподарському підприємству та приватному підприємцю письмову відповідь з 

обгрунтуванням причин відмови. 

 

2.6. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, складає реєстр 

сільськогосподарських підприємств та приватних підприємців, які мають право на 

отримання фінансової підтримки на наявні бджолосім’ї. 

 

2.7. На підставі реєстру сільськогосподарських підприємств та приватних підприємців, які 

отримують фінансову підтримку на наявні бджолосім’ї та в межах наявних коштів відділ 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації перераховує кошти із 

реєстраційного рахунку, відкритого в управлінні Державного казначейства України у 

Кам’янець – Подільському районі на рахунки сільськогосподарських підприємств та 

приватних підприємців, відкритих в установах банків. 

 

2.8 Фінансова підтримка на наявні бджолосім’ї сільськогосподарським підприємствам та 

особистим господарствам населення надається за кожну бджолину сім’ю, наявну на 1 

січня поточного року, за умови утримання не менш як 20 бджолиних сімей. 

 

2.9. Зазначені кошти використовуються відповідно до Порядку казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від  23.08.2012 року № 938 (зі змінами від 30.07.2014 №793), зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 12.09.2012 року за № 1569/21881. 



 

2.10. Підтверджуючі документи зберігаються у відділі агропромислового розвитку 

райдержадміністрації протягом трьох років. 

 

2.11. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації щомісяця подає  

управлінню  фінансів  районної  державної  адміністрації звіт про надання фінансової         

підтримки  на  наявні бджолосім’ї  сільськогосподарським підприємствам  та  приватним 

підприємцям за встановленою формою. 

 

2.12. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється відділом 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

ІII.  Надання фінансової підтримки  на  придбання племінного матеріалу  

сільськогосподарським підприємствам та приватним підприємцям 

 

3.1 За кошти місцевого бюджету здійснюється фінансування на відшкодування вартості 

придбання племінного матеріалу сільськогосподарським підприємствам та приватним 

підприємцям. 

 

3.2 Відділ агропромислового  розвитку районної державної адміністрації на конкурсній 

основі, згідно поданих заявок та необхідного пакету документів, а саме:   

 

Сільськогосподарськими підприємствами: 

-  заяви установленого зразка; 

-  свідоцтва про реєстрацію; 

-  довідки платника податків; 

- копії звіту про стан тваринництва (Ф-24 річна) стосовно наявності племінних бджолиних 

сімей на 1 січня поточного року, засвідчену органом державної статистики; 

- договору  на придбання племінного матеріалу; 

- накладної на отримання племінного матеріалу; 

- документа про оплату повної вартості племінного матеріалу  

- копії довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій 

України, засвідчену в установленому порядку; 

- довідки відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України 

про відсутність (наявність, не більше ніж шість місяців) заборгованості за  податковими 

зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; 

- довідки про відсутність (наявність, не більше ніж шість місяців) заборгованості перед 

місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, та відсутність заборгованості по 

бюджетних позичках до районного бюджету,  підписану керівником та скріплену 

печаткою сільськогосподарського підприємства 

- рахунку в установі банку. 

 

 Приватними підприємцями: 

-   заяви установленого зразка; 

 - довідки про наявність бджолиних сімей на 1 січня поточного року, виданої сільською, 

селищною, міською чи районною в місті радою; 

- договору  на придбання племінного матеріалу; 

- накладної на отримання племінного матеріалу; 

 - документа про оплату повної вартості племінного матеріалу; 

-  копії реєстраційних документів; 

- копії паспорта та ідентифікаційного коду; 

- довідки про відкриття рахунку в установі банку  



 

проводить засідання комісії на якій визначає сільськогосподарські підприємства та 

приватних підприємців, яким буде надано фінансову підтримку на придбання племінного 

матеріалу в межах доведених обсягів бюджетних коштів.  

 

3.3 За  результатами конкурсної комісії відділ агропромислового розвитку райдержадміні- 

страції складає реєстр сільгосппідприємств та приватних підприємців, яким буде надано 

право на фінансування придбання племінного матеріалу сільськогосподарським 

підприємствам та приватним підприємцям, за рахунок місцевого бюджету.  

 

3.4. Зазначені кошти використовуються відповідно до Порядку казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від  23.08.2012 року № 938 (зі змінами від 30.07.2014 №793), зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 12.09.2012 року за № 1569/21881. 

 

3.5. На підставі реєстру сільськогосподарських підприємств та приватних підприємців, які 

отримують фінансову підтримку на придбання племінного матеріалу 

сільськогосподарським підприємствам та приватним підприємцям  в межах наявних 

коштів, відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації перераховує 

кошти із реєстраційного рахунку, відкритого в управлінні Державного казначейства 

України у Кам’янець – Подільському районі на рахунки сільськогосподарських 

підприємств та приватних підприємців, відкритих в установах банків. 

 

3.6. Підтверджуючі документи зберігаються у відділі агропромислового розвитку 

райдержадміністрації протягом трьох років. 

 

3.7. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації щомісяця подає управлінню 

фінансів районної державної адміністрації звіт про надання фінансової підтримки на 

придбання племінного матеріалу сільськогосподарським підприємствам та приватним 

підприємцям за встановленою формою. 

 

3.8. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється відділом 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації відповідно до чинного 

законодавства України. 

 
 


