
 
 

           

 
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
  РІШЕННЯ 

 

18 травня  2021 року                                                                                       №160 

 

Про   створення   постійно  діючої   комісії   з 

питань     бджільництва,    попередження    та  

фіксації  фактів  масового отруєння  бджіл на 

території Слобожанської селищної ради 

 

 

 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», наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021 №338 «Про деякі 

питання у сфері бджільництва», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 

04.03.2021 за №280/35902,  керуючись ст.ст. 33, 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Слобожанської селищної ради, 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити постійно діючу комісію з питань бджільництва, попередження та фіксації фактів 

масового отруєння бджіл на території Слобожанської селищної ради (далі – Комісія) та 

затвердити  її персональний склад у додатку. 

 

2. Комісії у своїй роботі керуватися Інструкцією з профілактики та встановлення факту 

отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021 №338 «Про деякі 

питання у сфері бджільництва»,зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 04.03.2021 

за №280/35902. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 

Миколу Дубнюка . 

 

 

 
Слобожанський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                            Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                 Слобожанської селищної ради 

                                                                                   18 травня 2021р. №160 

 

 

СКЛАД 

постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження та фіксації фактів масового 

отруєння бджіл на території Слобожанської селищної ради 

 

 

ДУБНЮК    - заступник селищного голови, голова комісії; 

Микола Миколайович 

 

ПОПОВА      - начальник відділу економічного розвитку,  

Вікторія Вікторівна                           комунальної та інвестиційної діяльності,   

              заступник голови комісії; 

 

ТАТАРСЬКА  - спеціаліст 1 категорії відділу економічного роз- 

Людмила Олексіївна  - витку, комунальної та інвестиційної діяльності,  

  секретар комісії; 

 

  Члени комісії 

 

БУТКО  - староста Слобожанської селищної ради; 

Олександр Володимирович    

 

ЛИСАК    - староста Слобожанської селищної ради; 

Тетяна Миколаївна     

 

СТАДНИК     староста Слобожанської селищної ради; 

Руслан Вікторович     

 

РУСІН     - староста Слобожанської селищної ради; 

Юрій Вікторович     

 

СЕВЕРІН    - староста Слобожанської селищної ради; 

Віктор Олександрович    

 

ЦИМБАЛ    - головний спеціаліст безпечності харчових  

Марина Анатоліївна    продуктів та ветеринарної медицини Зміївського  

      управління Головного управління                          

                                                  Держспоживспілки у Харківській області  

                                                                        (за згодою); 

 

ДАВИДЕНКО                                  -           заступник начальника відділу поліції №2 з  

Володимир Віталійович превентивної діяльності Чугуївського РУП ГУ НП 

в Х/о (за згодою). 

 

 

Керуюча справами (секретар) виконавчого  

комітету Слобожанської селищної ради                                                          Яна ХАБАРОВА 


