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Про затвердження розподiлу бюджетних коштiв, передбачених за
КПКВК 2801540 <<Щержавна пiдтримка галузi тваринництва)> для виплати
ЧаСТКоВого вИшкодування BapTocTi закуплених для подальшого вiдтворення
ТеЛиць, нетелей, KopiB вiтчизняного походження та племiнних телиць,
нетелеЙ, KopiB молочного, молочно-м'ясного i м'ясного напряму
ПРОДУКТИВНОСтi, племiннrlх свинок та кrlурцiв (класу <<елiта>>), племiнних
вiвцематок, баранiв, ярок

ВiДповiдно до пункту 10 Порядку використання коштiв, передбачених у
ДеРЖаВНОМУ бЮджетi для пiдтримки галузi тваринництвц затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 жовтня 2015 р. J\ф 884
<ПРО ЗаТВердження Порядку використання коштiв, передбачених у державному
бЮДЖеТi для пiдтримки гшlузi тваринництва, та визнання такими, що втратили
ЧИННiСТЬ, Деяких постанов Кабiнеry MiHicTpiB Украiни>, та наказу MiHicTepcTBa
аграрноТ полiтики та продовольства Украiни вiд 30.11.20lб J\b 498 <Про
ЗаТВеРДЖеНня розподiлу бюджетних коштiв, передбачених за КПКВК 2801540
КЩеРЖавна пiдтримка гаryзi тваринництва) для виплати часткового
ВiДШкодУВання BapTocTi закуплених для под€tпьшого вiдтворення телиць, нетелей,
KopiB вiтчизняНого похОдження та племiнних телиць, нетелей KopiB молочного,
МОЛОЧНО-М'ясного i м'ясного напряму продуктивностi, гulемiнних свинок та
кнурцiв (класу <елiтu), племiнних вiвцематок, баранiв, ярок>

НАКАЗУЮ:

1. Затверлити розподiл бюджетних коштiв, передбачених за КПКВК 2801540
<ЩеРЖаВНа пiдтримка галryзi тваринництва)) для виплати часткового
ВiДШКОДУВання BapTocTi закуплених для под€Lльшого вiдтворення телиць, нетелей,
KopiB вiтчизняНого похОдження та племiнних телиць, нетелей KopiB молочного,
молочно-м'ясного i м'ясного напряму продуктивностi, гшемiнних свинок та
кнурцiВ (класУ <елiтa>)' племiннИх вiвцематок, баранiв, ярок (лолаеться).

2. ВiДДiЛУ бУхгалтерського облiку та фiнансово-кредитного забезпечення
УПРаВЛiННЯ бУхгаrrтерського облiку, економiчного ан€Lпiзу та розвитку сiльських
ТеРИТОРiЙ ПОДати розподiл бюджетних коштiв до Головного управлiння ЩержавноТ
КаЗНаЧеЙСЬкоi слryжби Украiни в Сумськiй областi р€вом з платiжними
ДОРУченнями для перерахування суми вiдшкодування на вiдкритi у банках поточнi
рахунки суб' eKTiB господарювання.

3. Контроль за виконанням наказу зaпишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
директора Щепартаменту О.П.Петрова
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CyMcbKoi об.ласноТ державноi

Ns /"? rD

Розподiл
бЮджетних коштiв, передбачених за КПКВК 2801540 <<Щержавна пiдтримка

ГаЛУЗi ТВаринництва>) для виплати часткового вiдшкодування BapTocTi
закуплених для подальШого вiдтворення телиць, нетелей, KopiB вiтчизняного

ПОХОДЖення Та племiнних телиць, нетелей KopiB молочного, молочцо_
м'ясного i м'ясного напряму продуктивностi, племiнних свинок та кнурцiв

(класу <<елiта>>), племiнних вiвцематок, баранiв, ярок

Начальник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розв
сiльських територiй - головний бухг

Начальник вЦдiлу сприяння розвитку
агропромислового виробництва, охорони
працiтахарчовоiпромисловостi управлiння
сприяння розвитку агропромислового
виробництва та харчовоТ промисловостi В.О.Пiдопригора

Найменування суб'екта
господарювання,

код згiдно з еДРПОУ. район

Сума нарахованого часткового
вiдшкодуваннrl, гривень

ТоВ <Вiтчизна>,
код слпоу з0490299,
Конотопський район

1850 151,0

ФГ кЛутищанська слобода>,
Код СДПОУ З629З580,
Охтирський район

468 з49,0

Всього 2 зl8 500,0


