
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 травня 2021 року                № 402

с. Дмитрівка

Про створення постійно діючої комісії з 
питань бджільництва, попередження та 

встановлення факту отруєння бджіл на 

території  Дмитрівської сільської ради

Розглянувши лист голови правління ГО «Спілка пасічників 

Знам'янського району Кіровоградської області Лимаренка В.В. та керуючись 

ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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 N 338 “Про деякі питання у сфері 
бджільництва” та з метою попередження та виключення випадків отруєння 

бджіл засобами захисту рослин (пестицидами та агрохімікатами) під час 

обробітку аграріями сільськогосподарських угідь, Дмитрівська сільська рада  

вирішила:

1. Створити постійно діючу комісію з питань бджільництва, 
попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території 
Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області 
та затвердити її склад (додається).

2. Комісії забезпечити своєчасне реагування на повідомлення про 

отруєння бджіл та повний збір матеріалів і інформації у відповідності до 

Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами 

захисту рослин.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, 
житлово - комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 

природного середовища та благоустрою населених пунктів.

Дмитрівський сільський голова       Наталія СТИРКУЛЬ



Додаток 

до рішення 

Дмитрівської сільської ради 

від 21 травня № 402

Склад
 постійно діючої комісії 

з питань бджільництва, попередження 

та встановлення факту отруєння бджіл 

на території Дмитрівської сільської ради

Голова комісії
ДОРОЩУК 

Ольга Сергіївна
- начальник відділу земельних 

відносин апарату Дмитрівської 
сільської ради

Заступник голови комісії
ДЕМЕШКО
Володимир Вікторович

- головний спеціаліст відділу 

земельних відносин апарату 

Дмитрівської  сільської ради                                                    

Секретар комісії
АЛАНАТІ
Ірина Миколаївна

- спеціаліст ІІ категорії відділу 

земельних відносин апарату 

Дмитрівської сільської ради
Члени комісії:

БАБІЧ 

Тетяна Миколаївна

ВІХРОВ
Андрій Станіславович

ЛИМАРЕНКО 

Володимир Володимирович 

- начальник відділу 

містобудування, архітектури, 
житлово-комунального 

господарства та цивільного 

захисту апарату Дмитрівської 
сільської ради

провідний спеціаліст  земельних 

відносин, комунальної власності 
апарату Дмитрівської сільської 
ради

голова правління ГО «Спілка 

пасічників Знам’янського району 

Кіровоградської області» (за 

згодою)
ПОГОРЄЛОВА
Наталія Миколаївна

начальник юридичного відділу 

апарату Дмитрівської сільської 
ради



ПЛАКСІЄНКО 

В’ячеслав Якович
- статистик апарату Дмитрівської 

сільської ради

Власник пасіки або 

уповноважена ним особа

Суб`єкт господарювання (фізична 

особа) або їх представники, які 
використовували засоби захисту 

рослин у межах 10 кілометрів від 

розміщення пасіки (за згодою)

Представник Національної поліції 
України;

Комісія є правомочною в разі присутності:
- представників територіального органу або представників державної 
установи, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби;
- органу місцевого самоврядування;
- представника Національної поліції України;
-  власника пасіки або уповноваженої ним особи.

______________________________________________________


