
 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЙН

А КАРТКА 

№ 187 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 02.10.2019 № 347  

 (зі змінами)    

Центр надання  

адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин   

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: cnap@pyryatyn-mrada.gov.ua 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 20-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота - з 08-00 до 14-00 

Про прийняття документів для отримання дотації за 

бджолосім’ї 

 

 

 
1. 

 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Письмова заява встановленої форми. 

2. Ветеринарно-санітарний паспорта пасіки з 

відміткою поточного року. 

3. Рішення про державну реєстрацію 

потужності. 

4. Довідка про відкриття поточного рахунку в 

банківській установі (суб’єкти 

господарювання, фізичні особи). 

5. Паспорт та реєстраційний номер облікової 

картки платника податків громадянина 

України. 

6. Довідка, чинна на дату подання заявки, про 

відсутність заборгованості з платежів, 

контроль за справлянням яких покладено на 

контролюючі органи, у паперовій або 

електронній формі (для суб’єктів 

господарювання). 

7. Звіт про виробництво продукції 

тваринництва та кількість 

сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) 

на останню звітну дату на момент подання 

документів (для суб’єктів господарювання) 

8. Заява на реєстрацію пасіки. 

 

 
 

2. 

 
 

Порядок та спосіб їх подання 

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3. 
Платність (безоплатність) 

надання послуги 

Безкоштовно 

 

4. 
Строк надання 

адміністративної послуги 

 Прийом документів до 01 жовтня поточного 

року. Передача відомості на отримання дотації в 

Полтавську облдержадміністрацію до 10 жовтня 

поточного року.   
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5. 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства. 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі. 

3. Відсутність реєстрації потужності 

фізичної особи або суб’єкта господарювання у 

Державному реєстрі потужностей операторів 

ринку. 

6. 
Результат надання 

адміністративної послуги 

Оформлення відомості, на отримання дотації 

за бджолосім’ї  

7. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

Отримання коштів на банківські реквізити 

від Полтавської облдержадміністрації 

 

8. 

 
Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги 

Бюджетний кодекс України; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.02.2018 № 107 „Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для державної підтримки 

розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції“ 

 

 
9. 

 

 
Право на оскарження 

Суб’єкт звернення має право подати скаргу: 

на дії чи бездіяльність адміністраторів 

керівнику ЦНАП або міському голові; 

на отриманий через ЦНАП результат послуги 

до суб’єкта надання послуги або до вищого 

органу відносно того органу, що вирішив 

справу та в судовому порядку 

 
10. 

 

Відповідальний за виконання 
Управління економіки виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл.,  

м.Пирятин, вул. Соборна, 21 

Тел. (05358) 20576 


