
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

П’ята сесія  VIIІ скликання 

16 квітня 2021р.   смт Ємільчине № 302 

 

 

Про внесення змін до рішення 

24 сесії Ємільчинської селищної ради 

VII скликання від 19.06.2020р. № 

1747 та затвердження Порядку 

використання коштів селищного  

бюджету на часткове відшкодування 

вартості установок індивідуального 

доїння, придбаних господарствами 

населення 

 

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до рішення обласної ради від 24.12.2020р. № 17 «Про Програму розвитку агропромислового 

комплексу Житомирської області на 2021-2027 роки», враховуючи рекомендації постійної 

комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення 24 сесії селищної ради VII скликання від 19.06.2020р. № 1747 «Про 

затвердження Програми розвитку агропромислового комплексу Ємільчинської селищної ради 

на 2020-2022 роки»: 

в додатку до рішення пункт 6. Напрям 1. Тваринництво. Заходи абзац 2 шляхом виключення 

слів «доїльного обладнання»; 

в додатку до рішення пункт 6. Напрям 1. Тваринництво. Заходи після абзацу 2 доповнити 

новим абзацом 3 такого змісту «Часткове відшкодування (співфінансування) вартості 

установок індивідуального доїння». 

2. Затвердити Порядок використання коштів селищного  бюджету на часткове відшкодування 

вартості установок індивідуального доїння, придбаних господарствами населення (додається). 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної  власності. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про внесення змін до рішення 24 сесії Ємільчинської селищної ради VII скликання від 

19.06.2020р. № 1747 та затвердження Порядку використання коштів селищного  бюджету на 

часткове відшкодування вартості установок індивідуального доїння, придбаних 

господарствами населення» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 



 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 5 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIIІ скликання         

від 16 квітня  2021р. № 302 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів селищного бюджету на часткове відшкодування вартості 

установок індивідуального доїння, придбаних господарствами населення 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених селищним 

бюджетом на виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу 

Ємільчинської селищної ради на 2020-2022 роки (далі Порядок). 

1.2. Головним розпорядником коштів селищного бюджету є Ємільчинська селищна рада. 

1.3. Отримувачами коштів селищного бюджету на підтримку галузі тваринництва є 

суб’єкти господарювання - фізичні особи - господарства населення. 

         Право на отримання коштів, передбачених селищним бюджетом на часткове 

відшкодування вартості установок індивідуального доїння, придбаних господарствами 

населення має суб’єкт господарювання у власності якого перебувають тварини, 

ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства. 

Фінансова підтримка надається одержувачам за напрямком часткове відшкодування 

вартості установок індивідуального доїння для особистих селянських господарств населення. 

 

ІІ. Організація роботи комісії 
 

2.1. Для надання фінансової підтримки одержувачам коштів розпорядженням 

селищного голови утворюється комісія та затверджується її склад. Комісія здійснює функції, 

визначені цим Порядком протягом дії Програми.  
Після набрання чинності Порядку комісія оприлюднює оголошення на сайті селищної 

ради про початок прийому заяв та документів, що додаються до заяв, на часткове 

відшкодування вартості установок індивідуального доїння для особистих селянських 

господарств населення. 

2.2. Прийом заяв розпочинається з дня оприлюдення оголошення, а закінчується – 30 

листопада.  

Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання   –  до 10 грудня. 

        2.3. Заява та документи для отримання коштів, передбачених в селищному бюджеті на 

часткове відшкодування вартості установок індивідуального доїння, придбаних 

господарствами населення, реєструються у встановленому законодавством порядку.  

Заява та документи розглядаються, перевіряються комісією у порядку черговості їх 

реєстрації і зберігаються протягом трьох років. 

Документи, подані не в повному обсязі підлягають поверненню. 

Заяви, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються. 

2.3. Рішення комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як половини її 

складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

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. 



2.4. Комісія визначає суму коштів для кожного суб’єкта господарювання, що подав 

заяву, та приймає рішення про включення до відомості фізичних осіб, яким нараховано 

часткове відшкодування відповідно до умов Порядку.  

 

ІІІ. Напрямок використання коштів селищного бюджету 

 

Підтримка галузі тваринництва 

3.1.Часткове відшкодування вартості установок індивідуального доїння, придбаних 

господарствами населення в поточному та попередньому році у сумі, що не перевищує  1000 

грн. за одиницю (за умови, що вартість придбання перевищує 7 000 грн.) для особистих 

селянських господарств населення, які утримують 3 і більше корів незалежно від кількості 

придбаних установок індивідуального доїння; у сумі, що не перевищує 2000 грн. за одиницю 

(за умови, що вартість придбання перевищує 10 000 грн.) для особистих селянських 

господарств населення, які утримують 5 і більше корів незалежно від кількості придбаних 

установок індивідуального доїння. 

 

Господарства населення для отримання відшкодування вартості установок 

індивідуального доїння подають комісії такі документи: 

заяву;  

копію банківської довідки з реквізитами; 

копію платіжного документу, що підтверджує сплату коштів за придбану установку(и) 

індивідуального доїння (накладна, технічна документація на установку індивідуального 

доїння); 

довідку, видану селищною радою про кількість корів (чинну на момент прийняття 

рішення про надання часткового відшкодування); 

копії паспортів корів, завірені в установленому порядку; 

витяг із Єдиного державного реєстру тварин, виданий в установленому порядку – для 

господарств населення, які утримують більше 10 корів; 

копії паспорта фізичної особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному 

реєстрі фізичних осіб - платників податків; 

згода на обробку персональних даних; 

письмове зобов’язання про збереження придбаної установки індивідуального доїння 

протягом п’яти років (у разі закупівлі наступної установки до закінчення вказаного терміну, 

витрати не відшкодовуються). 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе голова господарства 

населення. 

       Часткове відшкодування надається один раз на період дії Програми розвитку 

агропромислового комплексу Ємільчинської селищної ради на 2020-2022 роки». 
 

IV. Фінансування, звітність і контроль 
 

4.1. На підставі рішення комісії видається розпорядження селищного голови та 

формується відомість суб’єктів господарювання на часткове відшкодування вартості 

установок індивідуального доїння, придбаних господарствами населення. 

4.2 Відділ бухгалтерського обліку та звітності селищної ради здійснює реєстрацію 

бюджетних зобов’язань за КПКВК, КТКВК та відповідно до зареєстрованих зобов’язань за 

звітний період здійснює фінансування. 

4.3. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно 

до затвердженого Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.  

4.4.  На підставі розпорядження селищного голови, відділ бухгалтерського обліку та 

звітності селищної ради, здійснює через банки розподіл бюджетних коштів фізичним особам 

згідно напряму фінансування, та подають його органам Казначейства разом із платіжними 



дорученнями та/або переліком фізичних осіб, яким нараховано часткове відшкодування, що 

містять інформацію, необхідну для перерахування коштів на рахунки, відкриті в банках. 

4.5. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а 

також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюється в установленому 

законодавством порядку 

4.6. За достовірність поданих документів на розгляд комісії повну юридичну і фінансову 

відповідальність  несуть одержувачі коштів відповідно до чинного законодавства. 

4.7. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання коштів 

селищного бюджету, передбачених на фінансування заходів Програми розвитку 

агропромислового комплексу Ємільчинської селищної ради на 2020-2022 роки та/або 

недотримання умов Порядку, та/або у разі відчуження придбаного за бюджетні кошти 

обладнання чи його передачі у користування іншим особам раніше ніж через п’ять років з дня 

придбання, отримані бюджетні кошти повертаються одержувачами до селищного бюджету. 

 

 

Перший заступник  

селищного голови                                                                             Олександр РОМАНЮК          

 

 


