Про реєстрацію пасік, які розміщені на території
Білоцерківської міської територіальної громади
Враховуючи звернення власників бджолосімей щодо реєстрації пасіки, відповідно до
статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України
«Про бджільництво», наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 19 лютого 2021 року №338 «Про деякі питання у сфері
бджільництва», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. №517 «Про
внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції»
з метою забезпечення виконання вимог Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки
сільськогосподарської продукції в частині нарахування бюджетної дотації власникам
бджолосімей у Білоцерківській міській територіальній громаді, виконавчий комітет
Білоцерківської міської ради вирішив:
1.
Забезпечити відділу звернень громадян виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради прийом від фізичних осіб, які проживають на території Білоцерківської міської
територіальної громади та загальному відділу Білоцерківської міської ради прийом від
суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Білоцерківській міській територіальній громаді,
які займаються бджільництвом, заяв на реєстрацію пасік відповідно до додатку Порядку
реєстрації пасіки, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України 19 лютого 2021 року № 338.
До заяви додається засвідчена заявником копія ветеринарно-санітарного паспорта
пасіки.
2.
Фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей
для отримання дотації за бджолосім’ї подати в порядку, визначеному пунктом 1 цього
рішення, до 01 жовтня поточного року такі документи:
копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
копію рішення про державну реєстрацію потужності;
копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком (суб’єкти
господарювання);
копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні особи);
копію паспорта громадянина України (фізичні особи);
копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб
- платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (фізичні особи);
копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість
сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма 24-сг(річна) на останню
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звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними
особами);
довідку, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на
останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства).
3.
З 20 серпня 2021 року призначити відповідальним за організацію роботи з
документами щодо реєстрації пасік, що знаходяться на території Білоцерківської міської
територіальної громади, та отримання дотації за бджолосім’ї, управління економіки
Білоцерківської міської ради, якому забезпечити:
3.1. реєстрацію пасіки у Журналі реєстрації пасік згідно з Додатком 1;
3.2. підготовку та видачу Довідки про реєстрацію пасіки згідно з Додатком 2;
3.3. складання відомості фізичних осіб та суб’єктів господарювання, які є
власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім’ї, за формою,
встановленою Мінагрополітики, та подачу її структурному підрозділу облдержадміністрації,
що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку до 15 жовтня
поточного року;
3.4. направлення запиту до Головного управління Державної податкової служби
України в Київській області про відсутність у суб’єктів господарювання на 1 число місяця, в
якому приймається рішення про включення до відомостей фізичних осіб та суб’єктів
господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за
бджолосім’ї, простроченої більш як шість місяців заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на Головне управління Державної податкової служби України.
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно
з розподілом обов’язків.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради ____________
2021 року № _____
Журнал реєстрації пасік
№

Дата

1

2

Прізвище, ім’я, по
батькові(за наявності),
місце проживання,
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія(за
наявності) та номер
паспорта(для фізичних
осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
повідомили про це
відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
(для фізичної особи)

Найменування
(для юридичної
особи),
прізвище, ім’я,
по батькові (за
наявності) (для
фізичної особи –
підприємця)

Місцезнаходже
ння (для
юридичної
особи), місце
проживання
(для фізичної
особи –
підприємця)

4

5

3

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

Код згідно ЄДРПОУ (для
юридичної особи),
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія(за
наявності) та номер
паспорта(для фізичних
осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
повідомили про це
відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті
(для фізичної особи –
підприємця)

Контактна
інформація
(номер
телефону,
адреса
електронної
пошти)

Місце
фактичного
розташуванн
я пасіки із
зазначенням
інформації
щодо
земельної
ділянки
(адреса або
кадастровий
номер
земельної
ділянки)

Кількість
бджолиних
сімей на
дату
реєстрації
паспорта
пасіки

7

8

9
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Порода
(популяція)
бджолиних
сімей (за
наявності)

10

Єдиний
унікальний
номер

11

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету міської ради
____________ 2021 року № ____
Форма довідки про реєстрацію пасіки
Пасічнику
___________________________________________________
(назва суб’єкта господарювання, П.І.Б. фізичної особи)

Адреса
___________________________________________________
(адреса проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної
особи)

Довідка про реєстрацію пасіки
Видана пасічнику ________________________________________________________,
(назва суб’єкта господарювання, П.І.Б. фізичної особи)

який проживає в Білоцерківській міській територіальній громаді за адресою:
________________________________________________________________________,
(адреса місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи)

що, відповідно до поданої заяви на реєстрацію пасіки від _______________ № _____
та на підставі запису _______________________________________________________
(назва відповідного компетентного органу ветеринарної медицини)

У ветеринарно-санітарному паспорті пасіки № ________________________________

(номер ветеринарно-санітарного паспорту пасіки)

про реєстрацію пасіки, яка належить пасічнику
________________________________________________________________________,
(назва суб’єкта господарювання, П.І.Б. фізичної особи)

та розташована за адресою: ________________________________________________,
(адреса місцезнаходження пасіки)

в кількості ______________________

(кількість цифрами та прописом)

бджолосімей, про що зроблений відповідний

запис у Журналі реєстрації пасік за № ______.

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

Анна ОЛІЙНИК

