ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять третьої сесії восьмого скликання
27 липня 2022 року

№ 260

Про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 111
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, пункту 11.8 Додатку ІІ Угоди про фінансування-ЗОВНІШНЯ
ДІЯЛЬНІСТЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ-ENI/2021/430-302,
з
метою
недопущення продовольчої кризи в громаді через воєнний стан, враховуючи
висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 111 „Про комісію з відбору
учасників проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та
ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення економічних
можливостей молоді і сільських жителів та еко-орієнтованого зростання“ в
Компоненті 1. Розвиток підприємництва в садівництві, ягідництві, молочному
тваринництві (зі змінами), затвердивши Порядок відбору учасників проєкту ЄС
„Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах
Пирятинської громади для розширення економічних можливостей молоді і
сільських жителів та еко-орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток
підприємництва в садівництві, ягідництві, молочному тваринництві в новій
редакції, що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення тридцять третьої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
27 липня 2022 року № 260
Порядок
відбору учасників проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків доданої вартості у
молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення
економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко-орієнтованого
зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємництва в садівництві,
ягідництві,молочному тваринництві, тощо
(нова редакція)
1. Загальні положення
1.1 Відповідно до УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ - ЗОВНІШНЯ
ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ - ENI/2021/430-302, відбір
учасників проєкту в розділі „Розвиток підприємництва в садівництві,
ягідництві, молочному тваринництві‟ покладено на виконавчий комітет
Пирятинської міської ради. Для проведення відбору створена Комісія із
відбору учасників проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків доданої вартості у
молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення
економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко-орієнтованого
зростання в Компоненті 1.Розвиток підприємництва в садівництві, ягідництві,
молочному тваринництві, тощо (далі – Комісія).
1.2. Комісія проводить відбір учасників проєкту відповідно до Компоненту
Розвиток підприємництва в садівництві, ягідництві, молочному тваринництві,
тощо, окремо по кожному підпункту, де це передбачено, а саме:
1.2.1) започаткування ягідних плантацій в особистих селянських
господарствах;
1.2.2) створення об’єктів для сушіння та зберігання зерна;
1.2.3.) конкурсний відбір учасників з числа фермерських та особистих
селянських господарств.
1.3. Переважне право відбору мають суб’єкти господарювання, що
зареєстровані та проводять свою діяльність на території Пирятинської громади.
1.4. Терміни та деталізовані умови подачі документів по кожному
підпункту проєкту розміщуються на офіційному веб-сайті Пирятинської
міської ради pyriatyn.org.ua та друкованих засобах масової інформації.
1.5. Документи, які надані суб’єктами господарювання, реєструються
відділом документообігу, звернень та контролю виконкому міської ради у
встановленому порядку упродовж встановленого терміну їх подачі.
1.6. По завершенні терміну подачі, усі подані документи розглядаються на

засіданні Комісії, на предмет повноти за черговістю їх подання.
1.7. Відбір учасників проєкту здійснюється із числа суб’єктів
господарювання, що подали у встановленому порядку документи в повному
обсязі.
2. Порядок відбору для започаткування ягідних плантацій в особистих
селянських господарствах (теплиці, набори для крапельного зрошування, мінітрактори)
2.1. Право подання документів для відбору учасників надається
фізичним особам, членам особистих селянських господарств, які мають
присадибні земельні ділянки.
2.2. Учасники подають наступні документи:
2.2.1) заяву за встановленою формою (додаток 1);
2.2.2) копію (скан-копію) паспорта, облікової картки платника податків
(за наявності);
2.2.3) копії документів, що посвідчують право власності земельної
ділянкидля ведення особистого селянського господарства;
2.2.4) документ про відсутність заборгованості перед
водопостачальноюорганізацією (в разі встановлення поливної системи).
2.3. Максимальна кількість учасників в напрямку – 63 суб’єкти.
3.Порядок відбору для створення об’єктів для сушіння та зберігання зерна
(зерносушарка, теплогенератор на альтернативному паливі, повітряний
теплообмінник, комплекти для обслуговування „горизонтальних
елеваторів“, прес-підбирач)
3.1. Право подання документів для відбору учасників надається
юридичним особам, які зареєстровані та здійснюють виробничу діяльність
(вирощуванням зернових культур) на території Пирятинської громади не менше 5
років.
3.2 Учасники подають наступні документи:
3.2.1) заяву за встановленою формою (додаток 1);
3.2.2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців;
3.2.3) копію (скан-копію) статутного документа;
3.2.4) документ про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи (довідку, видану органом
Державної податкової служби України та чинну на дату подання, або Витяг про
стан розрахунків з бюджетом, отриманий з використанням Електронного
кабінету платника);
3.2.5) копії документів, що посвідчують право власності чи оренди
земельної ділянки на період не менше 5 років;
3.2.6) витяг з технічної документації, що підтверджує наявність у
власності, або оренді земельної ділянки для розміщення зерносушарного
комплексу, у разі необхідності.
3.3. Максимальна кількість учасників в напрямку – 4 суб’єкти

господарювання.
4. Порядок для конкурсного відбору учасників з числа фермерських та
особистих селянських господарств (сімейні молочні ферми)
4.1. Право подання документів для відбору учасників надається
юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, сімейним фермерським
господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які організовуються на
основі діяльності фізичної особи-підприємця) та фізичним особам.
4.2. Учасники подають наступні документи:
4.2.1) заяву за встановленою формою (додаток 1);
4.2.3) копію (скан-копію) паспорта, облікової картки платника податків (за
наявності);
4.2.4) копію (скан-копію) статутного документа – для юридичної особи;
4.2.5) документ про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи (довідку, видану органом
Державної податкової служби України та чинну на дату подання, або Витяг про
стан розрахунків з бюджетом, отриманий з використанням Електронного
кабінету платника);
4.2.6) витяг з реєстру наявності ідентифікованих і зареєстрованих тварин в
Єдиному державному реєстрі тварин (ЄДРТ) станом на 1 січня поточного року,
виданий в установленому порядку (для фізичних осіб);
4.2.7) витяг з технічної документації, що підтверджує наявність у власності
господарського приміщення для розміщення молочної ферми.
4.3. Максимальна кількість учасників – чотири молочні міні-ферми на 10
корів.
5. Прикінцеві положення
5.1. Рішення комісії по визначенню учасників проєкту по кожному
напрямку затверджується рішенням сесії Пирятинської міської ради, після чого
комісія направляє повідомлення переможцям конкурсного відбору.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток 1
Порядку відбору учасників проєкту
ЄС „Розбудова ланцюжків доданої
вартості у молочному та ягідному
кластерах Пирятинської громади для
розширення економічних можливостей
молоді і сільських жителів та екоорієнтованого зростання“ в Компоненті
1. Розвиток підприємництва
в садівництві, ягідництві, молочному
тваринництві, тощо
Міському голові
Пирятинської міської ради
ПІБ (Назва суб’єкта господарювання)
Адреса ________________
Телефон________________
ЗАЯВА
Прошу прийняти документи до конкурсного відбору учасників проєкту ЄС
„Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах
Пирятинської громади для розширення економічних можливостей молоді і
сільських жителів та еко-орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток
підприємництва в садівництві, ягідництві, молочному тваринництві, тощо в
підпункті____________________________________________________________.
Додаю необхідний перелік документів і даю згоду на обробку
персональних даних.
Дата

Підпис

