
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

                                                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

19.07.2018 року                              м. Шепетівка                      №148-2018р 

 

 

Про дотації фізичним особам за 

утримання молодняку ВРХ в м. 

Шепетівка 

 

Відповідно до п. 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №107 (далі Порядок), керуючись п.20, ч.4. ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити зразок заяви для звернення на ім’я голови комісії з підтвердження 

наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка 

(додаток 1) та зразок довідки перевірки достовірності наявності у фізичної особи 

молодняку ВРХ (додаток 2); 

2. Затвердити склад комісії з підтвердження наявності у господарстві заявленого 

фізичною особою поголів’я молодняка (додаток 3); 

3. Обов’язки щодо ведення журналу обліку фізичних осіб — власників тварин, 

складання відомостей фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за 

молодняк і подання їх до відповідних структурних підрозділів Хмельницької 

облдержадміністрації, та ведення іншої пов’язаної з цим документації покласти 

на головного спеціаліста відділу економіки управління економічного розвитку; 

4. Розпорядження міського голови №181-2012р. від 02.10.2012р. «Про порядок 

надання дотації фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби 

в м. Шепетівка» вважати таким, що втратило чинність; 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Рачука В.І. 

 

 

 

                          

Перший заступник міського голови                Вихівський В.Б.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

До розпорядження міського 

голови від _________ № _____ 

 

Голові комісії з підтвердження наявності  

у господарстві заявленого фізичною 

особою поголів’я молодняка 

Рачуку В.І.  

__________________________________ 
 

_____________________________________ 

 

Адреса:_______________________________ 

 

Тел.__________________________________ 

 

 

 

Заява 

 

Для отримання дотації за молодняк  прошу Вас прийняти копії таких документів: 

 

1. Паспорта громадянина України (1-6 сторінки, за наявності інформації; сторінки з 

останнім місцем реєстрації (прописки)); 

 

2. Документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — 

платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в 

паспорті); 

 

3. Довідки або договору про відкриття рахунка в банку; 

 

4. Паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі 

утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з 

Єдиного державного реєстру тварин. 

 

 

 

 

___________________   ________   _________________ 
       (дата)   (підпис)     (ПІБ) 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                          В.І. Рачук 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

До розпорядження міського 

голови від _________ № _____ 

 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ       

 

Довідка 
перевірки достовірності наявності у фізичної особи  

молодняку великої рогатої худоби 

 

«_____» _________ 20___ р     ________м. Шепетівка_________ 
(дата  складання акту)                        

____________________________ 

        
                                  (місце складання акту)   

Нами, комісією у складі: 

 

Голова комісії: ________________________________________________________________ 

Секретар:        _________________________________________________________________ 

Члени комісії: _________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 

у присутності громадянина: 

________________________________________________________ 

на підставі поданої  ним заяви та п. 9. Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва   проведено перевірку 

достовірності наявності у господарстві, яке знаходиться за адресою: м.Шепетівка, 

_______________________________ громадянина _________________________ наявності 

молодняку ВРХ.  

 

 За результатами перевірки встановлено, що станом на ___________ в господарстві  

гр. ___________________________ утримується молодняк ВРХ, а саме: 

- Стать: ________________ 

- Дата народження: ___________________ 

- Паспорт: серія - ________; № ______________; від ________________ 

- Ідентифікаційний номер: _____________________________________ 

   

  Голова комісії:     ________________________________ 

  Секретар комісії: ________________________________ 

  Члени комісії:      ________________________________ 

          ________________________________ 

          ________________________________ 

          ________________________________ 

 

                       Громадянин:        ________________________________ 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                          В.І. Рачук 
 



Додаток 3 

До розпорядження міського 

голови від _________ № _____ 

 

 

 

Склад комісії з підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою 

поголів’я молодняка 

 

1. Рачук Василь Іванович –  керуючий справами виконавчого комітету, голова комісії; 

2. Гринь Олександр Михайлович – начальник управління у економічного розвитку, 

заступник голови комісії; 

3. Дрищ Юрій Васильович – головний спеціаліст відділу економіки управління 

економічного розвитку, секретар комісії; 

4. Мазурець Наталія Миколаївна – начальник відділу з питань регулювання 

земельних відносин управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин; 

5. Представник квартального комітету (за місцем проживання заявника).  

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                          В.І. Рачук 

 

 


