
ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Рішенням 61 сесії 

   Кремінської міської ради  

   7 скликання  

                            від «22» липня 2020 р. № 61/ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Порядок реєстрації пасік та видачі довідки про реєстрацію пасік для 

отримання дотації за бджолосім’ї 

 

Відділ адміністративних послуг апарату виконавчого комітету 

 Кремінської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  

та/або центру надання адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

92900, Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, 

просп. Дружби, 13 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Пн 8-00 до 16-00 

Вт 8-00 до 16-00 

Ср 8-00 до 20-00 

Чт 8-00 до 16-00 

Пт 8-00 до 15-00 

 

3 Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел./факс (06454) 2-16-43  

Адреса електронної пошти: krmgorsovet@gmail.com 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закону України ч.3 ст.13 “Про бджільництво”, Порядку 

реєстрації пасік, затвердженому наказом міністерства 

аграрної політики України і Української академії аграрних 

наук від 20.09.2000 №184/82, Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для державної 

підтримки розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції, затвердженому постановою 

Кабінету Міністерів України від 07.02.2018 №107,  ст.40, ч.6 

ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет Кремінської міської ради:   

 

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

 

6 Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування 

Рішення виконавчого комітету Кремінської міської ради від 

19.06.2020 № 12 «Про затвердження Порядку реєстрації пасік 

та видачі довідки про реєстрацію пасік  

для отримання дотації за бджолосім’ї» 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання Звернення особи або її законного представника. 
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адміністративної послуги 

8 Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

- 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); 

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність 

заборгованості з платежів, контроль за справлянням 

яких покладено на контролюючі органи, у паперовій 

або електронній формі (суб’єкти господарювання); 

- копію звіту про виробництво продукції тваринництва 

та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-

сг) на останню звітну дату на момент подання 

документів (суб’єкти господарювання, які є 

юридичними особами); 

- довідку, видану органом місцевого самоврядування, 

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). 

9 Спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Документи подаються  особисто, або через уповноважену 

особу при пред’явленні довіреності  

10 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

11 Строк надання 

адміністративної послуги 

Заява особи розглядається протягом не більше  10-ти 

робочих днів, за результатами чого проводиться реєстрація 

пасіки у Журналі реєстрації пасіки (додаток 1) та видається 

довідка про реєстрацію пасіки (якщо особа вказала про це в 

заяві) .. 

12 Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

- неповний пакет документів; 

- документи подані особою, яка не має відповідних 

повноважень. 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача довідки 

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Довідка отримується  особисто, або через уповноважену 

особу при пред’явленні довіреності. 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0181832-13#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0181832-13#n27

