
 
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
05.04.2006                                                                                      №160 
 
                                                                  Зареєстровано в Запорізькому обласному 
                                                                  управлінні юстиції   
                                                                  20.04.2006 за №25/1182 
 
Про порядок надання та використання коштів з обласного бюджету,                 
виділених на фінансування Програми поліпшення роботи з відтворення 
сільськогосподарських тварин в особистих підсобних господарствах населення 
Запорізької області на 2006-2010 роки 
 
 
 
 Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму селекції у 
тваринництві на період до 2010 року", рішень обласної ради від 18.01.2006 № 3 
"Про обласний бюджет на 2006 рік" і від 18.01.2006 № 6 “Про Програму 
поліпшення роботи з відтворення сільськогосподарських тварин в особистих 
підсобних господарствах населення Запорізької області  на 2006-2010 роки” та з 
метою відтворення сільськогосподарських тварин в особистих підсобних 
господарствах населення: 
 
 
 
 

1. Затвердити: 
 
1.1. склад  виконавців Програми поліпшення роботи з відтворення 

сільськогосподарських тварин в особистих підсобних господарствах населення 
Запорізької області на 2006-2010 роки (додається), які мають повноваження 
щодо  здійснення  функцій,  передбачених  у  п. 2.5.  Положення  про присвоєння    

 
 



 
 

2 
відповідних   статусів племінної справи у тваринництві, затвердженого спільним 
наказом Мінагрополітики та Української академії аграрних наук від 17.07.2001 
№ 215/66, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за       
№ 721/5912 із змінами і доповненням, та яким присвоєні статуси підприємства 
(об`єднання) з племінної справи у тваринництві згідно з спільним наказом 
Мінагрополітики та Української академії аграрних наук України від 29.12.2005   
№ 766/130 "Про  присвоєння   відповідних  статусів  суб’єктам племінної справи 
у тваринництві за наслідками державної атестації 2005 року"; 

1.2. порядок надання та використання коштів з обласного бюджету, 
виділених на фінансування Програми поліпшення роботи з відтворення 
сільськогосподарських тварин в особистих підсобних господарствах населення 
Запорізької області  на 2006-2010 роки (додається). 
 
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на 
фінансування вищезазначеної Програми, є головне управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
 
 3. Покласти на головне управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації відповідальність за цільове використання бюджетних 
коштів, виділених на фінансування Програми поліпшення роботи з відтворення 
сільськогосподарських тварин в особистих підсобних господарствах населення 
Запорізької області  на 2006-2010 роки. 
 
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови  
облдержадміністрації Буцанова В.П. 
 
 5. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення. 
 
 
 
 
Перший заступник голови  
обласної державної адміністрації      О.Ч. Сін 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

     
   05.04.2006 № 160  

 
 

Склад  виконавців Програми поліпшення роботи з відтворення 
сільськогосподарських тварин в особистих підсобних господарствах населення 

Запорізької області  на 2006-2010 роки 
 
 

№ 
з/п 

 
Назва господарства 

 

 
Район 

 
Статус 

1. ВАТ "Запорізьке 
облплемпідприємство" 
* 00699224 

 
м. Запоріжжя 

Підприємство  
(об`єднання) з племінної  
справи у тваринництві  
І категорії 
 

2. ВАТ "Молочанське 
міжрайонне виробниче 
підприємство з племінної 
справи у тваринництві" 
* 00699322 
 

Токмацький Підприємство з племінної 
справи у тваринництві  
І категорії 

3. ВАТ "Мелітопольське 
міжрайонне виробниче 
підприємство з племінної 
справи у тваринництві" 
* 20488297 
 

Мелітопольський Підприємство з племінної 
справи у тваринництві 
І категорії 

4. ВАТ "Бердянське 
племоб`єднання" 
* 24904284 

Бердянський Підприємство з племінної 
справи у тваринництві  
І категорії 
 

5. ВАТ "Куйбишевське 
племоб`єднання" 
* 20495682 

Куйбишевський Підприємство з племінної 
справи у тваринництві  
ІІ категорії 
 

6. ВАТ "Племзавод "Степной" 
* 00849184 

Кам`янсько-
Дніпровський 

Підприємство з племінної 
справи у свинарстві  
ІІІ категорії 
 

 
Примітка: * Ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності, 

внесений до Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій 

 
 
 
 
Керівник апарату 
облдержадміністрації         Р.В. Дригинич 



Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

     
   05.04.2006 № 160  
 
 

                                                                  Зареєстровано в Запорізькому 
                                                                  обласному управлінні юстиції  
                                                                  20.04.2006 за № 25/1182 
 
 
 
 

Порядок 
надання та використання коштів з обласного бюджету, виділених  на 

фінансування Програми поліпшення роботи з відтворення 
сільськогосподарських тварин в особистих підсобних господарствах 

населення Запорізької області  на 2006-2010 роки 
 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Цей порядок розроблений на виконання рішень обласної ради від 
18.01.2006 № 3 "Про обласний бюджет на 2006 рік" і від 18.01.2006 № 6 “Про 
Програму поліпшення роботи з відтворення сільськогосподарських тварин в 
особистих підсобних господарствах населення Запорізької області  на                        
2006-2010 роки” (далі - Програма), яким визначається  механізм використання  
коштів обласного бюджету за бюджетною програмою "Програми в галузі 
сільського, лісного господарства, рибальства та мисливства" (КФКВ 160903), 
які спрямовуються для здійснення часткового або повного відшкодування 
виконавцям Програми, які мають атестат на присвоєння їм статусу підприємства 
(об`єднання) з племінної справи у тваринництві, склад яких затверджено 
відповідним розпорядженням облдержадміністрації (далі – Одержувачі), 
зазнаних витрат за придбаний рідкий азот, який використовується для 
заморожування спермопродукції, обладнання для пунктів із штучного 
осіменіння худоби, а також витрат на проведення штучного осіменіння корів 
(телиць), свиней в особистих підсобних господарствах населення в розмірах 
згідно з додатком 1 до Програми. 

 
1.2. Кошти, що передбачені у обласному бюджеті на виконання Програми, 

перераховуються    головним    фінансовим   управлінням   облдержадміністрації  
головному    управлінню    агропромислового    розвитку    облдержадміністрації     
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(далі – Головний розпорядник)  за його зверненням згідно з щомісячним 
розписом   та   кошторисом   у   межах  бюджетних   призначень  на  відповідний 
бюджетний рік. 

1.3. Кожен Одержувач подає на затвердження Головного розпорядника 
пропозиції в розрізі сільських і селищних рад щодо видів та обсягів                                   
(у кількісному виразі) робіт  і послуг з виконання Програми (на рік та щомісяця), 
виходячи з потреб районів. 

Пропозиції, що подаються Одержувачами Головному розпоряднику, 
обов'язково погоджуються районними державними адміністраціями. 

1.4. Головний розпорядник проводить попередній розгляд наданих 
Одержувачами пропозицій, аналізує матеріали і формує реєстри на виконання 
Програми в розрізі Одержувачів.  

Після завершення формування реєстрів формується зведений річний план 
використання коштів обласного бюджету на виконання Програми із зазначенням 
Одержувачів, виду робіт та суми виділених коштів, який затверджується 
керівником Головного розпорядника. 

1.5. Бюджетні кошти  спрямовуються Головним розпорядником за 
розподілами, здійсненими згідно з цим порядком, Одержувачам на рахунки, 
відкриті в установах банків. 

1.6. Бухгалтерський облік одержаних бюджетних коштів здійснюється в 
установленому законодавством порядку.  

1.7. У разі неповного використання виділеної суми коштів окремими 
Одержувачами Головний розпорядник в установленому порядку здійснює їх 
перерозподіл між виконавцями Програми. 

 
2. Здійснення видатків за напрямками та видами робіт  

 
2.1. Здійснення видатків у передбачених Програмою розмірах 

(додаток 1 до Програми поліпшення роботи з відтворення 
сільськогосподарських тварин в особистих підсобних господарствах населення 
Запорізької області на 2006-2010 роки) проводиться на підставі відомостей про 
обсяги робіт, затверджених Головним розпорядником (додаток 1-2). 

До   відомостей   додаються   копії   відповідних   документів у повному 
обсязі (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, 
платіжні доручення, договори про виконання робіт, реєстри, кошториси, акти 
виконаних робіт тощо). 

2.2. Кошти обласного бюджету виділяються Одержувачам згідно з 
додатком 1 до Програми:  

на 100-відсоткове відшкодування вартості придбання (без права продажу) 
обладнання одного пункту штучного осіменіння худоби для особистих підсобних 
господарств населення, але не більше – 4000,0 грн. та однієї тонни рідкого                 
азоту,  який   використовується  для заморожування спермопродукції, але не      
більше – 300,0 грн.; 

на  30-відсоткове   здешевлення  проведення  штучного  плідного  осіменіння  
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однієї голови корів (телиць) в особистих підсобних господарств населення, але не 
більше – 20,0 грн.; 

на 40-відсоткове здешевлення проведення штучного плідного осіменіння 
однієї голови свиней в особистих підсобних господарств населення, але не          
більше – 30,0 грн. 

2.2.1. Закупівля товарів здійснюється Одержувачем у порядку, 
встановленому Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за 
державні кошти" та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 
відносини проведення процедур закупівлі.  

2.2.2.  Для   підтвердження  факту  купівлі-продажу  товарів  і  зарахування  
використання коштів обласного бюджету Одержувач представляє Головному 
розпоряднику копії відповідних документів у повному обсязі. 
 2.2.3. Одержувач повинен забезпечити належні умови утримання 
закупленого обладнання, його збереження, обслуговування та ефективного 
використання. 
    

3. Звітність та контроль 
 

3.1. Одержувачі несуть відповідальність за правильність оформлення 
розрахункових і звітних документів та їх достовірність. 

3.2. Одержувачі до 5-го числа місяця, наступного за звітним (після 
одержання коштів обласного бюджету), подають Головному розпоряднику звіт 
про використання коштів (додаток 3) та фінансову звітність згідно з чинним 
законодавством. 

3.3. Відповідальними за нецільове використання бюджетних коштів, що 
виділені на виконання Програми, достовірність звітності і поданих Головному 
розпоряднику  розрахунків, є керівники та головні бухгалтери підприємств і 
організацій – Одержувачів. 

3.4. Головний розпорядник у місячний термін після закінчення бюджетного 
року подає головному фінансовому управлінню облдержадміністрації 
інформацію про ефективність   використання   бюджетних   коштів,   
виділених   на   виконання Програми. 

 
 
 
 

Керівник апарату 
облдержадміністрації         Р.В. Дригинич 
 



Додаток 1 
 
до порядку надання та використання 
коштів з обласного бюджету, виділених  на 
фінансування Програми поліпшення  
роботи з відтворення 
сільськогосподарських тварин  
в особистих підсобних господарствах 
населення Запорізької області  на  
на 2006-2010 роки  

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Начальник головного управління 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
________________________________________ 

(підпис, прізвище, ініціали) 

Відомість 
придбаних товарів  

за ________________ 20___ року 
 

 
Фінансування, 

грн. 
 

 
 

№ 
з/п 

 
 

Назва підприємства-
покупця, його статус та 

місцезнаходження 

 
 

Назва підприємства-
продавця, його статус та 

місцезнаходження  

 
 

Номер і дата 
акта-рахунку 

про закупівлю 
товару 

 
 

Назва 
товару 

 
 

Од. 
виміру 

 

 
 

Кількість 
придбаного 

  
за 1 од. 
товару 

 
усього 

         
         

 
                   Керівник  __________________ 
                                            (підпис, прізвище, ініціали) 

     МП Головний бухгалтер _         (підпис, прізвище, ініціали) 



______________                                                                                                                Додаток 2 
 
до порядку надання та використання 
коштів з обласного бюджету, виділених  на 
фінансування Програми поліпшення  
роботи з відтворення 
сільськогосподарських тварин в 
особистих підсобних господарствах 
населення Запорізької області на 
2006-2010 роки 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Начальник головного управління 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
________________________________________ 

(підпис, прізвище, ініціали) 

Відомість 
проведення штучного осіменіння маточного поголів’я в особистих підсобних господарствах населення 

за ________________ 20___ року 
 

 
Доплата, грн. 

 
№ 
з/п 

 
Назва підприємства, що 

проводять штучне осіменіння 
маточного поголів’я в 
особистих підсобних 

господарствах населення , 
його місцезнаходження 

 
Населений пункт, сільська рада, 
район, де проводиться штучне 

осіменіння маточного поголів’я в 
особистих підсобних господарствах 

населення 

 
 

Вид 
тварин 

 
 

Кількість  
запліднених 

голів  
за 1 

запліднену 
голову 

 
усього 

       
       

 
Керівник   _______________________ 
             (підпис, прізвище, ініціали) 

      МП Головний бухгалтер _____(підпис, прізвище, ініціали)_________ 



     
Додаток 3 
 
до порядку надання та використання 
коштів з обласного бюджету, виділених  на 
фінансування Програми поліпшення  
роботи  з  відтворення 
сільськогосподарських тварин в  
особистих підсобних господарствах 
населення Запорізької області  на 2006- 
2010 роки 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Начальник головного управління 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
____________________________ 

(підпис, прізвище, ініціали) 

 
 

Звіт 
підприємства про спрямування коштів обласного бюджету на виконання Програми поліпшення роботи з відтворення 

сільськогосподарських тварин в особистих підсобних господарствах населення 
за станом на ________________ 20___ року 

__________________________________________________________ 
(назва та місцезнаходження підприємства) 

 
За видами тварин  

№ 
з/п 

 
Найменування показників Велика рогата 

худоба 
Свині 

1 2 3 4 
1 Надійшло коштів усього, тис. грн.   
2 Надійшло коштів за звітний місяць, усього (тис. грн.)    
3 Використано коштів, усього (тис. грн.)    



                        в тому числі за видами робіт та напрямками діяльності   
тис. грн.    3.1. на придбання рідкого азоту 
тонн   

1 2  3 4 
тис. грн.    3.2. на придбання обладнання для пунктів штучного осіменіння худоби 
од. комп.   
тис. грн.    3.3. на проведення штучного плідного осіменіння маточного 

поголів’я голів   
 
 

 
 
Керівник   _________________________ 
             (підпис, прізвище, ініціали) 

      МП Головний бухгалтер _________________________ 
             (підпис, прізвище, ініціали) 

 
 
 
 


