
 
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від      квітня 2021 року №  
 

м. Олександрія 
 
Про створення Постійно діючої комісії  
з питань профілактики та встановлення  
фактів отруєння бджіл на території  
Олександрійської територіальної громади 
 

Відповідно до пп.1)  п.а), пп.1 п.б)  ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», 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» та з метою попередження та виключення випадків отруєння 
бджіл засобами захисту рослин (з пестицидами та  агрохімікатами) під час обробітку 
аграріями сільськогосподарських культур на території Олександрійської територіальної 
громади 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Створити  Постійно діючу комісію з питань профілактики та встановлення фактів 

отруєння бджіл на території Олександрійської територіальної громади у складі згідно з 
додатком (далі – Комісія). 

 
2. Доручити Комісії вживати заходи попередження та виключення випадків отруєння 

бджіл засобами захисту рослин та розглядати звернення для встановлення фактів отруєння 
бджіл на території Олександрійської територіальної громади. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 

 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  



 
 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від  «___» _______    2021 року № _ 

 
Склад  

Постійно діючої комісії з питань профілактики та встановлення фактів отруєння бджіл 
на території Олександрійської територіальної громади 

 
Голова комісії: 

 
ШКЛЯРУК   
Юрій Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  

 
Заступник голови комісії 

 
ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 

- начальник управління економіки міської ради 

 
Секретар комісії: 

 
ЗАДВІРНИЙ 
Андрій Олександрович 

- головний спеціаліст відділу промислової політики та 
підприємництва управління економіки міської ради 

 
Члени комісії: 

 
АЛЬПОВ 
Андрій Володимирович  
 

- начальник юридичного управління міської ради 

БОРИСОВСЬКА  
Людмила Анатоліївна 
 

- заступник начальника управління економіки міської ради 

КОНОВАЛОВ 
Василь Миколайович 
 

- начальник управління Олександрійського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області (за згодою) 
 

МОГИЛЬНИЙ  
Дмитро Миколайович  

- головний спеціаліст, еколог управління житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 
 

ПЕРЕВЕРЗЄВ 
Володимир Григорович 
 

- директор КП «Муніципальна безпека» Олександрійської 
міської ради  

СТАТІЛКО 
Дмитро Валерійович 

- начальник відділу промислової політики та підприємництва 
управління економіки міської ради 

 
ХВОСТОВ 
Володимир 
Олександрович 

- начальник Олександрійського районного відділу поліції 
ГУНП в Кіровоградській області (за згодою) 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


