
Проєкт

Виконавчий комітет Помічнянської міської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
від 31 серпня  2021 року                                                                              №

Про внесення змін до складу комісії
з питань бджільництва, попередження
та фіксації масового отруєння бджіл
на території Помічнянської міської
територіальної громади

З метою попередження отруєння бджіл засобами захисту рослин під час
обробітку аграріями сільськогосподарських культур, налагодження роботи по
інформуванню про агрохімічні роботи на території міської територіальної
громади, згідно Закону України «Про бджільництво», «Інструкції щодо
попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл», затвердженої наказом
Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від
30.01.2001 року № 9, «Інструкції по профілактиці отруєння бджіл
пестицидами» від 14.06.1989 року, затвердженої Всезоюзним виробничо -
науковим об’єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського
господарства «Союзсельхозхімія» і Головними управлінням ветеринарії
Держагропрому, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в  :
:

1. Внести зміни до складу комісії з питань бджільництва, попередження
та фіксації масового отруєння бджіл на території Помічнянської міської
територіальної громади, затвердженого рішенням виконкому міської ради від
20.04.2021 року № 40 та викласти додаток 1 в новій редакції  (додається).

Міський голова                                                                      Микола АНТОШИК



Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому міської
ради від 31.08.2021 року №

С К Л А Д
комісії з питань бджільництва, попередження та фіксації масового

отруєння бджіл на території Помічнянської міської ТГ

Голова комісії
Лейбенко Віталій Володимирович           - староста старостинського округу
                                                                        Помічнянської міської ради

Члени комісії:

Хрущ Ірина Валентинівна                      - заступник міського голови з питань
                                                                     виконавчих органів ради

Щербатюк Артем Сергійович                - заступник міського голови з питань
                                                                     виконавчих органів ради

Яковенко Василь Іванович                     - завідувач Олексіївської дільничної
                                                                     лікарні ветеринарної медицини
                                                                     Новоукраїнського району

                                                                   - депутат відповідного
  виборчого округу

Керуючий справами (секретар)
виконкому                                  Світлана ТЕРТИЧНА
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