
 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

07.06.2021                                                                                                      № 143 

Про комісію з обстеження  

пасік на наявність та кількість  

бджолосімей у фізичних осіб  

та суб’єктів господарювання 

 

        Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107   

„Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції“ (із змінами), з метою ефективної реалізації 

державної підтримки бджолярів на території Пирятинської міської 

територіальної громади: 

         1. Утворити та затвердити комісію з обстеження пасік на наявність та 

кількість бджолосімей у фізичних осіб та суб’єктів господарювання на території 

Пирятинської міської територіальної громади (далі – Комісія) у складі, що 

додається.  

         2.  Затвердити Положення про Комісію, що додається. 

         3.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 22.07.2020 № 138 „Про комісію з обстеження пасік на наявність та кількість 

бджолосімей у фізичних осіб та суб’єктів господарювання‟. 

         4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

 

Міський голова                                                                              Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 



 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                           

                                                             Розпорядження 

                                                              міського голови 

                                                               07.06.2021 №143 

 

Склад 

комісії  з обстеження пасік на наявність та кількість бджолосімей у фізичних 

осіб та суб ՚ єктів господарювання на території Пирятинської 

міської територіальної громади 

 

Мельниченко 

Михайло Володимирович                           

 - заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради,          

голова Комісії 

   

Грицай 

Валентина Іванівна 

  - провідний спеціаліст сектору     

агропромислового розвитку управління 

економіки та агропромислового розвитку 

виконкому міської ради, секретар Комісії 

 

члени Комісії: 

 

Лисенко  

Олександр Васильович 

  - головний спеціаліст відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Пирятинського  управління 

Головного управління Держпродспожив-

служби в Полтавській області  (за 

згодою) 

   

Повшедний 

Павло Васильович 

  - завідувач сектору агропромислового 

розвитку управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради 

Проценко 

Юрій Валерійович 

 - провідний науковий співробітник 

Національного природного парку 

„Пирятинський‟  (за згодою) 

 

Ящик  

Ірина Вікторівна 

 - головний спеціаліст відділу земельних та 

екологічних питань виконкому міської 

ради 



Староста відповідного старостинського округу, де проводиться обстеження 

пасік на наявність та кількість бджолосімей у фізичних осіб та суб ՚ єктів 

господарювання.  

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради            Ірина КОЗІН                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО                                                           

                                                               Розпорядження 

                                                                міського голови 

      07.06.2021 №143 

 

Положення 

про комісію  з обстеження пасік на наявність та кількість бджолосімей  

у фізичних осіб та суб ՚ єктів господарювання  на території 

 Пирятинської міської територіальної громади 

 

1.  Комісія з обстеження пасік на наявність та кількість бджолосімей у 

фізичних осіб та суб’єктів господарювання на території Пирятинської міської   

територіальної громади (далі – Комісія) є постійним діючим органом при 

виконавчому комітеті Пирятинської міської ради, яка утворюється з метою 

ефективної реалізації державної підтримки бджолярів на території об’єднаної 

громади. 

2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та       

Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, іншими актами 

законодавства України та цим Положенням . 

3. Зміни до Положення та складу Комісії вносяться  розпорядженням 

міського голови. 

4. Основними завданнями Комісії є: 

1) встановлення наявності та кількості бджолосімей на пасіках за кожним 

суб’єктом господарювання особою або фізичною особою, яка подала         документи 

на отримання дотації за бджолосім’ї; 

2) одержувати копії документів, які необхідні для визначення наявної 

кількості бджолосімей на пасіках; 

3) залучати до участі у роботі Комісії відповідних фахівців, експертів, 

консультантів; 

4) за результатами обстеження складати акт в довільній формі, в якому 

зазначається наявність та кількість бджолосімей, що підписується всіма 

членами Комісії; 

5. Комісію очолює голова Комісії, який організовує її роботу, розподіляє 

обов’язки між членами Комісії, скликає та проводить засідання. За відсутності 

голови комісії його обов’язки виконує член комісії – завідувач сектору 

агропромислового розвитку управління економіки та агропромислового 

розвитку виконкому міської ради. 

6. Роботу з підготовки засідань, організації проведення засідань Комісії,  

забезпечує секретар Комісії за дорученням голови Комісії. 

7. Організаційною формою робочої Комісії є виїзд на місце розміщення 

пасіки суб’єкта господарювання – юридичної особи або фізичної особи – 

власника пасіки. 



8. Виїзд Комісії вважається правомочним, якщо присутні не менше 

половини її членів. 

9. Засідання Комісії протоколюються. Протокол підписує голова та 

секретар Комісії. 

10. Видача довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості 

наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів 

здійснюється сектором агропромислового розвитку управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому міської ради на основі акту обстеження 

та протоколу Комісії. 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                                      Ірина КОЗІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


