
  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 08.01.2019   № 1-А 

Про створення комісії з перевірки 

наявності у фізичних осіб молодняку 

великої рогатої худоби, який народився 

в їх господарствах 

 

  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки галузі тваринництва» (із змінами), керуючись ст.42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Затвердити склад комісії з перевірки наявності у фізичних осіб Олевської 

ОТГ молодняку великої рогатої худоби, який народився в їх господарствах 

(далі – комісія): 

 

Ковальчук Олег Борисович – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності виконавчого апарату 

міської ради, голова комісії 

 

Новак Олександр Анатолійович – спеціаліст І категорії відділу економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності виконавчого апарату 

міської ради, член комісії 

 

Іванченко Олена Петрівна -  спеціаліст І категорії відділу економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності виконавчого апарату 

міської ради, член комісії 

 

Стафійчук Роман Олександрович  - головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради, член 

комісії 
 

  

  



  

 

2. Затвердити форму акту перевірки про підтвердження наявності у фізичних 

осіб молодняку великої рогатої худоби, який народився в їх господарствах 

(додається). 

 

3. Комісії здійснювати перевірку фактичної наявності поголів’я молодняку 

великої рогатої худоби у фізичних осіб, що подали заяви  із необхідними 

супровідними документами на отримання спеціальної бюджетної дотації за 

утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, який народився 

в їх господарствах та за результатами складати акти згідно затвердженої 

форми. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови О.В.Ніколайчука. 

 

 

Міський голова                                                                                О.В.Омельчук 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови  

     від 08.01.2019 року №1-А 
 

Акт   

про проведення перевірки  

фактичної наявності у фізичних осіб молодняку  

великої рогатої худоби, який народився в їх господарствах 
 

                                                                                                   від  «__»_________2019р. 

 
Комісія, що створена розпорядженням міського голови від __05.2018 року №__ «Про 

створення комісії з перевірки наявності у фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який 

народився в їх господарствах» та у відповідності до вимог здійснила перевірку фактичної наявності у 

господарстві молодняку ВРХ відповідно до документів, поданих фізичною особою 

_______________________________________________________________________________________

_____ 

                                                        (прізвище, ім.’я, по батькові) 

щодо отримання дотації за утримання молодняку великої рогатої худоби та у відповідності до вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р. № 107 (зі змінами) здійснила перевірку 

фактичної наявності у господарстві заявника за адресою: вул._________________, буд№____, 

м.Олевськ, Житомирської області,  голови (голів) молодняку великої рогатої худоби  згідно з копією 

(копіями) паспорту (паспортів), що надані заявником та відповідність їх ідентифікаційних номерів 

вказаним у паспортах великої рогатої худоби. 

  

Комісія встановила (зазначити необхідне): 

 

- фактичну наявність у господарстві заявника молодняку великої рогатої худоби у кількості: 

_____________голів з ідентифікаційний номером  __________________________ 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                   __________________________ 

та відповідність зазначених ідентифікаційних номерів ідентифікаційним номерам, вказаним у 

наданих заявником копіях паспортів великої рогатої худоби, що є підставою для внесення заявника до 

Відомості осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк  станом на  «__»_________ 

2019 року. 

- відсутність у господарстві заявника молодняку великої рогатої худоби з ідентифікаційними 

номерами _____________________________________________. 

 

Представники комісії у складі: 

Підписи: 

 ____________________________________ посада ________________________________ 

Голова комісії - ________________________; 

                                               (підпис) 

 ____________________________________ посада ________________________________ 

Член комісії - ________________________; 

                                               (підпис) 

 ____________________________________ посада ________________________________ 

Член комісії - ________________________; 

                                               (підпис) 

____________________________________ посада ________________________________ 

Власник тварини - ________________________; 


