
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 05 серпня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 512 

 

Про утворення постійно діючої Комісії з встановлення факту отруєння 

бджіл на території Білоцерківської  міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління економіки Білоцерківської міської ради 

від 05 серпня 2022 року № 16-100, відповідно до  статті 40  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Інструкцією з профілактики та встановлення факту 

отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України 19 лютого 2021 року № 338 «Про деякі 

питання у сфері бджільництва», та з метою попередження та виключення випадків отруєння 

бджіл засобами захисту рослин  під час обробітку аграріями сільськогосподарських угідь, 

виконавчий комітет міської ради, вирішив 

  

1. Затвердити склад постійно діючої Комісії з встановлення факту отруєння бджіл на 

території Білоцерківської міської територіальної громади (згідно додатку). 

2. Постійно діючій Комісії з встановлення факту отруєння бджіл  на території 

Білоцерківської міської територіальної громади при здійсненні обстеження пасіки і фіксації 

випадків отруєння бджіл керуватися Інструкцією з профілактики та встановлення факту 

отруєння бджіл засобами захисту рослин. Результати обстеження Комісії фіксувати в Акті 

встановлення факту отруєння бджіл відповідно до Додатку1 вказаної Інструкції. 

3. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов`язків. 

 

 

Міський голова                                                                                       Геннадій ДИКИЙ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0280-21#n10


                 Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                     міської ради 

від 05. 08. 2022 року № 512 

 

С К Л А Д 

постійно діючої Комісії з встановлення факту отруєння бджіл на території Білоцерківської 

міської територіальної громади  

      
Савчук 

Юрій Степанович 

 

голова комісії, заступник міського голови  

 

Кузьменчук  

Олена Іванівна 

секретар комісії, головний спеціаліст сектору залучення 

інвестицій та супроводження інвестиційних проектів відділу з 

питань розвитку підприємництва та інвестицій управління 

економіки Білоцерківської міської ради 

 

 

Члени комісії 

 

Зінченко  

Андрій Миколайович 

начальник сектору безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини, заступник начальника Білоцерківського 

відділу Головного управління Держпродспоживслужби в 

Київській області (за згодою) 

 

Крупський 

Сергій Вікторович 

заступник начальника відділу превенції Білоцерківського 

районного управління поліції  ГУ НП в Київській області- 

помічник начальника групи охорони публічного порядку і 

безпеки дорожнього руху (за згодою) 

  
староста відповідного старостинського округу Білоцерківської 

міської територіальної громади 

 

 

Керуючий справами виконавчого                                              Анна ОЛІЙНИК 

комітету міської ради 

            


