
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

30 березня 2021року                №69 

 

Про створення постійно діючої Комісії  

з питань встановлення факту отруєння  

бджіл на території Гребінківської міської 

територіальної громади 
 

З метою попередження та виключення випадків отруєння бджіл 

засобами захисту рослин (пестицидами та агрохімікатами) під час обробітку 

аграріями сільськогосподарських культур, відповідно до Закону України 

“Про бджільництво”, Інструкції з профілактики та встановлення факту 

отруєння бджіл засобами захисту рослин”, керуючись ст.26, ст.33,ст.59 

Закону України “Про місцеве самоврядування”, виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Створити та затвердити склад постійно діючої комісії з питань 

встанолення факту отруєння бджіл на території Гребінківської міської 

територіальної громади (далі — Комісія) згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань 

встанолення факту отруєння бджіл на території Гребінківської міської 

територіальної громади, додається (додаток 2). 

3. Внести до номенклатури справ Гребінківської міської ради справу 

“Журнал обліку зареєстрованих пасік”. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови  В.Зінченка. 

 

 

Перший заступник міського голови   В.ЗІНЧЕНКО 

 



Додаток 1 

          до рішення виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради 

від 30.03.2021 № 69 

 

СКЛАД 

Постійно діючої Комісії із встановлення факту  отруєння бджіл на території 

Гребінківської міської територіальної громади 

Зінченко Валерій Миколайович заступник міського голови, голова комісії 

Трипуз Ярослав Олександрович керуючий справами(секретар) виконкому 

заступник голови комісії 

Приліпко Ігор Павлович -   начальник відділу земельних відноси та 

охорони навколишнього середовища,  

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Сотченко Сергій Петрович  староста сіл Березівка, Корніївка 

Панченко Анатолій Петрович староста сіл Григорівка,      

       Писарщина,  

Стукалівка, Михайлівка 

Кокозій Сергій Михайлович  староста сіл Короваї, Лутайка 

Безугла Людмила Василівна  староста сіл Кулаженці,       

       Наталівка, Олексіївка 

Поліщук Сергій Олексійович  староста сіл Майорщина, 

Сліпорід-Іванівка 

Малярик Іван Петрович   староста сіл Мар’янівка, Новодар 

Блищик Людмила Іванівна  староста сіл Овсюки,       

       Покровщина 

Плахтир Сергій Сергійович  староста сіл Олександрівка,     

       Високе,Осаульщина,  Павлівщина,      

     Сімаки 

Шкарбан Володимир     староста сіл Почаївка, Анатолійович   

    Бесідівщина, Сотницьке,            

 Новоселівка, Скочак 

Буц Світлана Володимирович староста сіл Рудка, Горби 

Сергієнко Володимир     староста сіл Сербинівка,      

       Грушківка, 

Миколайович      Саївка 



Єфременко Світлана    староста сіл Слободо-Петрівка,  

Терентіївна       Загребелля,Оржиця, Гулаківка,    

       Польове 

Дяченко Сергій Олександрович староста села Тарасівка 

Бондар Володимир Іванович  староста сіл Тополеве, Відрадне,    

       Світанок 

 

Назаренко Сергій Ілліч   головний спеціаліст відділу     

       безпечності харчових продуктів       

    та ветмедицини Гребінківського          

 районного управління Головного          

 управління                

 Держпродспоживслужби в            

 Полтавській області (за згодою); 

Саган Тетяна Володимирівна  провідний спеціаліст відділу     

       контролю за  

обігом засобів захисту рослин в  

Полтавській області 

Хижняк Семен Олександрович дільничний офіцер поліції СПД    

       №1 ВП 

№1 Лубенського РВП 

майор поліції  

Сироватка Юрій     депутат Гребінківської міської  

Володимирович      ради 8 скликання 

 

 

Білетченко Любов Михайлівна пенсіонер, спеціаліст з       

       бджільництва (за згодою). 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови   В.ЗІНЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету Гребінківської 

міської ради 

від 30.03.2021№69 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про постійно діючу комісію з питань встанолення факту отруєння бджіл на 

території Гребінківської міської територіальної громади 
 

І.Комісія з питань встанолення факту отруєння бджіл (далі - Комісія) є 

постійно діючим органом, який утворюється    виконавчим комітетом 

Гребінківської міської ради, для встановлення факту отруєння бджіл. 

ІІ.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією i законами 

України, а також указами Президента України i постановами Верховної 

Ради України, прийнятими відповідно до Конституції, та законів України, 

розпорядчих документів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, цим Положенням. 

IП.Основними завданнями комісії на території територіальної 

громади є:  

-установлення достовірності загибелі бджіл; 

-установлення обставин, за яких сталася загибель бджіл; 

-надання рекомендацій щодо визначення шкоди, заподіяної 

власниками  

пасік унаслідок отруєння бджіл; 

-відібрання і спрямування в лабораторію проб матеріалу (паталогічний 

матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, 

грунт); 

-установлення джерела та причин загибелі бджіл, надання висновків та  



пропозицій 

ІV. Комісія має право: 

-отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та 

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

-залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, громадян (за їх 

згодою); 

-запрошувати керівників та інших представників суб'єктів 

господарювання (їх посадових та службових осіб), фізичних осіб, дії чи 

бездіяльність яких стали підставою для розгляду відповідного питання 

Комісією, отримувати від них інформацію, документи та матеріали, необхідні 

для виконання покладених на неї завдань; 

-звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою 

припинення порушення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання 

або окремих громадян; 

-ініціювати питання про притягнення до відповідальності осіб за 

порушення ними норм законодавства; 

-взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

V.Головою комісії є керівник органу, який її утворив та оновлюється 

щороку до 01 березня. Роботою комісії керує її голова, а за відсутності 

голови - за його дорученням заступник.  

VI.Склад комісії затверджується органом, який її утворив, відповідно 

до “Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл 

засобами захисту рослин”. 

VII.Комісія збирається невідкладно після надходження до органу 

місцевого самоврядування заяви про встановлення факту отруєння бджіл від 

власника пасіки, зареєстрованої на відповідній території, або уповноваженої 

ним особи, але не пізніше ніж через 24 години після надходження такої заяви. 

VIII.Комісія є правоможною в разі присутності представників 

територіального органу або представників державної установи, що належить 

до сфери управління Держпродспоживслужби, органу місцевого 

самоврядування, Національної поліції України та власника пасіки або 

уповноваженої ним особи. 



IX.Результати обстеження Комісії фіксуються в Акті встановлення 

факту отруєння бджіл. Акт складається головою Комісії державною мовою в 

чотирьох примірниках та підписується членами Комісії. 

Кількість примірників може бути збільшена, якщо до роботи Комісії були 

залучені фізичні особи та суб'єкти господарювання або їх представники, які 

використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від 

розміщення пасіки. 

X.У разі відмови членів Комісії від участі в її роботі на місці 

обстеження до Акта вноситься інформація про таких осіб та причини відмови. 

 

 

Перший заступник міського голови                                 В.ЗІНЧЕНКО 


