
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  8 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 квітня 2021          Мукачево №327

Про створення постійно діючої комісії 
із встановлення факту отруєння бджіл

З метою проведення обстеження пасіки і фіксації випадків отруєння 
бджіл на вимогу та за заявою власника пасіки, на виконання Наказу 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
від 19.02.2021 року № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань агропромислового 
розвитку (протокол №1 від 28.04.2021 р.),  керуючись ст. 25, ч.1 ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Мукачівська міська рада  
ВИРІШИЛА: 

1. Створити  постійно діючу комісію із встановлення факту отруєння 
бджіл.  

2. Затвердити посадовий склад постійно діючої комісії із встановлення 
факту отруєння бджіл згідно з додатком до цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу економіки Мукачівської міської ради М.Дерев'яник та постійну комісію 
з питань агропромислового розвитку. 

Міський голова           А. БАЛОГА
  



 Додаток до
 рішення  8   сесії 
Мукачівської міської  ради 
8-го скликання 

                                                                                   29.04.2021 року №327

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
постійно діючої комісії із встановлення факту отруєння бджіл

Голова комісії:
начальник відділу економіки Мукачівської міської ради

Заступник голови комісії:
депутат Мукачівської міської ради, член постійної комісії з питань 
агропромислового розвитку Мукачівської міської ради - Кушнір Роман 
Богданович

Члени комісії:

заступник начальника Мукачівського міського управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Закарпатській області, начальник відділу 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Мукачівського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в 
Закарпатській області;

начальник сектору взаємодії з громадами Мукачівського районного 
управління поліції ГУНП в Закарпатській області;

начальник сектору превенції відділу поліції № 1 Мукачівського 
районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області; 

староста Павшинського старостинського округу Мукачівської міської  
територіальної громади;

староста Залужанського старостинського округу Мукачівської міської 
територіальної громади;

староста Лавківського старостинського округу Мукачівської міської  
територіальної громади;

староста Новодавидківського старостинського округу Мукачівської 
міської  територіальної громади;



староста Дерценського старостинського округу Мукачівської міської  
територіальної громади;

староста Доробратівського старостинського округу Мукачівської 
міської  територіальної громади;

староста Ключарківського старостинського округу Мукачівської 
міської  територіальної громади;

староста Завидівського старостинського округу Мукачівської міської  
територіальної громади;

представник Івановецької сільської ради;

представник Кольчинської селищної ради;

представник Горондівської сільської ради;

представник Великолучківської сільської ради;

представник Верхньокоропецької сільської ради;

представник Великоберезької сільської ради;

представник Берегівської міської ради;

представник Чинадіївської селищної ради;

представник Кам'янської сільської ради;

представник Іршавської міської ради;

представник Великобийганської сільської ради;

представник Середнянської селищної ради.

Секретар міської ради Я. ЧУБИРКО


