
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                            № 31 -од                              02 березня 2023 р. 
 

Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 02.02.2022  
№ 12-од «Про     створення постійно діючої комісії з питань 

бджільництва, попередження та фіксації фактів масового отруєння бджіл 
на території Софіївської селищної територіальної громади» 

 

 Відповідно до законів України «Про бджільництво», «Про ветеринарну 
медицину», «Про захист рослин», «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Інструкції з 
профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, 

затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 19 лютого 2021 року № 338 «Про деякі питання у 
сфері бджільництва», керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою попередження та виключення випадків 
отруєння бджіл засобами захисту рослин (пестицидами та агрохімікатами) під 
час обробки аграріями сільськогосподарських угідь: 

1. Вивести зі складу постійно діючої комісії з питань бджільництва, 
попередження та фіксації фактів масового отруєння бджіл на території 
Софіївської селищної територіальної громади Горба Бориса Семеновича - 

колишнього голову ГО «Спілка пасічників Софіївщини», члена комісії. (за 
згодою) 

2. Ввести до складу постійно діючої комісії з питань бджільництва, 
попередження та фіксації фактів масового отруєння бджіл на території 
Софіївської селищної територіальної громади: 

2.1 Заскоку Олега Леонідовича – новообраного голову ГО «Спілка 
пасічників Софіївщини». 



2.2 Юрчика Сергія Степановича – ветеринарного лікаря Софіївської 
районної лікарні державної ветеринарної медицини. 

3. Внести зміни до розпорядження селищного голови від 02.02.2022  
№ 12-од «Про     створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, 
попередження та фіксації фактів масового отруєння бджіл на території 
Софіївської селищної територіальної громади» виклавши додаток до 
розпорядження в новій редакції (додається). 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

В.о. селищного голови                                            Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до розпорядження 

селищного голови 

від 02 березня 2023р. № 31-од 

 

СКЛАД 

постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження та фіксації 
фактів масового отруєння бджіл на території Софіївської селищної 

територіальної громади 

 

 

Масько  
Антон Олегович 

заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради, голова 
комісії. 

 

Дунаєв 

Олександр Геннадійович 

провідний спеціаліст відділу контролю за 
обігом засобів захисту рослин управління 
фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській 
області, секретар  комісії, за згодою. 

 

Закапко 

Андрій Григорович 

фельдшер санітарний відділу державного 
нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Софіївського районного 
управління  Головного управління 
Держпродспоживслужби, член комісії, за 
згодою. 

 

Андрух 

Іван Іванович 

поліцейський  офіцер громади, член комісії, за 
згодою. 

 

Демченко 

Тетяна Володимирівна 

староста Запорізького старостинського округу, 
член комісії. 

 

Головченко  
Михайло Михайлович 

староста Кам’янського старостинського округу, 
член комісії. 

 

Ліпіна 

Людмила Вікторівна 

староста Новоюлівського старостинського 
округу, член комісії. 
 

Дюжник  
Анатолій Павлович 

староста Миколаївського старостинського 
округу, член комісії. 



 

Заскока  
Олег Леонідович 

голова ГО «Спілка пасічників Софіївщини», 

член комісії, за згодою 

 

Юрчик 

Сергій Степанович 

ветеринарний лікар Софіївської районної 
лікарні державної ветеринарної медицини, член 
комісії, за згодою 

 

 

 

Секретар селищної ради                                      Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 


