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Цілі презентації

Законодавство щодо державної підтримки

Порядок дій для отримання спеціальної бюджетної
дотації

Деякі питання щодо реалізації наказу Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України від 19 лютого 2021 року № 338 «Про деякі
питання у сфері бджільництва»



Законодавство щодо державної підтримки

Механізм використання коштів, 
передбачених Мінагрополітики, які 

спрямовані для державної підтримки

Затверджені форми відповідних 

документів

Прямі норми та вимоги 
законодавства



Порядок дій для отримання спеціальної бюджетної дотації

Спеціальна бюджетна 

дотація за наявні 

бджолосім’ї

Дотація за бджолосім’ї надається на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам

господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей

у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю.

У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60000 гривень

одному отримувачу.



Порядок дій для отримання спеціальної бюджетної дотації

 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);

 копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (фізичні особи);

 копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

(форма № 24 (річна) 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).

Для отримання дотації за бджолосім’ї фізичні особи та суб’єкти господарювання, які є

власниками бджолосімей, подають такі документи:



Порядок дій для отримання спеціальної бюджетної дотації

Документи необхідно подавати за місцезнаходженням пасіки до виконавчого 

органу відповідної сільської, селищної, міської ради (далі - органи місцевого 

самоврядування)

дотації за бджолосім’ї нараховується на ту

кількість бджолосімей, що зазначена

у формі № 24 (річна) та підтверджена

ветеринарно-санітарним паспортом пасіки

Суб’єктам господарювання, які є 

юридичними особами

дотації за бджолосім’ї нараховується на ту кількість

бджолосімей, що зазначена у ветеринарно-санітарному

паспорті пасіки, обстеження якої було проведено

Держпродспоживслужбою у поточному році.

Фізичним особам та фізичним особам -

підприємцям, зокрема сімейним 

фермерським господарствам

до 1 жовтня поточного року ТЕРМІН



Порядок дій для отримання спеціальної бюджетної дотації

узагальнюють дані з відомостей на отримання

дотації за бджолосім’ї та формують зведену

відомість про нарахування сум дотацій за

бджолосім’ї за встановленою формою.

Органи місцевого самоврядування 

складають відомість фізичних осіб та

суб’єктів господарювання, які є власниками

бджолосімей і мають право на отримання

дотації за бджолосім’ї за формою,

встановленою Мінагрополітики

Документи, подані не в повному обсязі та оформлені з

порушенням вимог законодавства, повертаються

органами місцевого самоврядування протягом п’яти

робочих днів.

до 15 жовтня поточного року
Структурні підрозділи облдержадміністрацій 

протягом десяти робочих днів

подають до Мінагрополітики





Інструкція встановлює:

 основні причини отруєння бджіл
засобами захисту рослин;

 заходи щодо профілактики отруєння
бджіл засобами захисту рослин;

 установлення факту отруєння бджіл та
допомоги постраждалим від отруєння
бджолосім’ям;

 механізми визначення шкоди,
заподіяної власникам пасік від
отруєння бджіл.



Постійно діюча Комісія із встановлення 

факту отруєння бджіл 

Обстеження пасіки і фіксація 
випадків отруєння бджіл на 

вимогу та за заявою власника 
пасіки

Мета установлення достовірності 
загибелі бджіл; 

установлення обставин, за яких 
сталася загибель бджіл;

надання рекомендацій щодо 
визначення шкоди, заподіяної 
власникам пасік унаслідок 
отруєння бджіл;

відібрання і спрямування в 
лабораторію проб матеріалу 
(патологічний матеріал, 
бджоли, продукція 
бджільництва, а також зелена 
маса рослин, ґрунт); 

установлення джерела та 
причин загибелі бджіл, надання 
висновків та пропозицій.

Завдання



 представник органу місцевого самоврядування за місцем розташуванням

пасіки, який є головою Комісії, та представник органу місцевого

самоврядування, адміністративні межі якого знаходяться ближче ніж за

10 кілометрів від пасіки, яку обстежує Комісія;

 представник територіального органу Державної служби України з питань

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або представник

державної установи, що належить до сфери управління

Держпродспоживслужби;

 представник територіального органу Національної поліції України.

До роботи Комісії залучається власник обстежуваної пасіки або уповноважена ним

особа.

До роботи Комісії також можуть бути залучені за згодою:

 фізичні особи та суб’єкти господарювання або їх представники, які

використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення

пасіки;

 представники профільних громадських об’єднань – не більше ніж дві особи, які

здійснюють діяльність у цій місцевості;

 представник територіального чи міжрегіонального територіального органу

Державної екологічної інспекції України;

 представник Державної авіаційної служби України.

Склад Комісії



Що треба робити власнику пасіки або уповноваженій ним особі при отруєннях 

бджіл?  

Звертається 

Власник пасіки

Орган місцевого

самоврядування

Невідкладно збирається 

постійно діюча Комісія 

1 

крок

2 

крок

Склад Комісії затверджується 

рішенням органу місцевого 

самоврядування та оновлюється 

щороку до 01 березня. 

Комісія має право:

 отримувати в установленому порядку від місцевих

органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ та

організацій інформацію, документи та матеріали,

необхідні для виконання покладених на неї

завдань;

 залучати до участі у своїй роботі представників

місцевих органів виконавчої влади, інших органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ

та організацій, громадян (за їх згодою);

 запрошувати керівників та інших представників

суб’єктів господарювання (їх посадових та

службових осіб), фізичних осіб, дії чи бездіяльність

яких стали підставою для розгляду відповідного

питання Комісією, отримувати від них інформацію,

документи та матеріали, необхідні для виконання

покладених на неї завдань;

 звертатися до правоохоронних органів щодо

вжиття заходів з метою припинення порушення

прав і законних інтересів суб’єктів господарювання

або окремих громадян;

 ініціювати питання про притягнення до

відповідальності осіб за порушення ними норм

законодавства;

 взаємодіяти з органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування,

підприємствами, установами та організаціями.

Постійно діюча Комісія

проводить обстеження 

щодо встановлення факту 
отруєння бджіл

3

крок

4 

крок

Постійно діюча Комісія

фіксує результати 

обстеження в Акті 

встановлення факту 
отруєння бджіл

Акт встановлення факту 

отруєння бджіл

5 

крок

Постійно діюча Комісія

надає рекомендації щодо 

визначення шкоди, 
заподіяної власнику пасіки

Здійснюється 

відбір зразків для 

проведення 

аналізів 

6 

крок

Держпродспоживслужби Національна поліція



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


