З метою якісної реалізації державної підтримки бджолярів Департаментом
агропромислового розвитку розроблено Рекомендації по нарахуванню
спеціальної бюджетної дотації за наявні бджолосім’ї
Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для
виплати фізичним особам дотації за наявні бджолосім’ї, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 395).
Дотація за бджолосім’ї надається на безповоротній основі фізичним
особам, 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 ставить 60 000 гривень
одному отримувачу.
Для отримання дотації за бджолосім’ї власники бджолосімей, подають за
місцезнаходженням пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або
ради об’єднаної територіальної громади (далі — органи місцевого
самоврядування) до 1 жовтня поточного року такі документи:
Фізичні особи ПОДАЮТЬ
копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
копію рішення про державну реєстрацію потужності;
копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку;
копію паспорта громадянина України ;
довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки
із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на
момент подання документів.
Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи —
підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства) ПОДАЮТЬ
копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
копію рішення про державну реєстрацію потужності;
копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком;
довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з
платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у
паперовій або електронній формі;
копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість
сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент
подання документів (юридичні особи);
довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки
із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на
момент подання документів (фізичні особи — підприємці, зокрема сімейні
фермерські господарства).
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Рекомендуємо органам місцевого самоврядування:
- для надання довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних
бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів, керуватися
даними ветеринарно-санітарного паспорту пасіки виданого у поточному році,
або відповідно до заяви пасічника за рішенням комісії по визначенню кількості
наявних бджолосімей, до складу якої повинні входити фахівці
Держпродспоживслужби. (форма заяви додається).
- при прийманні документів від фізичних осіб, проводити їх реєстрацію у
журналі обліку фізичних осіб – власників бджолосімей для отримання дотації
за бджолосім’ї (форма журналу додається).
- при прийманні документів від суб’єктів господарювання, проводити їх
реєстрацію у журналі обліку суб’єктів господарювання – власників
бджолосімей для отримання дотації за бджолосім’ї (форма журналу
додається).
Підставою для занесення фізичної особи та суб’єктів господарювання до
журналу є наявність пакету документів в повному обсязі.
- Відповідно до даних журналу органи місцевого самоврядування
щомісяця у електронному вигляді у форматі Exсel складають відомості
фізичних осіб та відомості суб’єктів господарювання, які є власниками
бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім’ї (за кожен
місяць окремо), сканкопії усього пакету документів та до 10 числа подають їх
на
електронну
адресу
Департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації state.program.lg@ukr.net
До 10 жовтня поточного року органи місцевого самоврядування
складають відомості фізичних осіб та відомості суб’єктів господарювання, які є
власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім’ї за
увесь період з наростаючим підсумком за формою, встановленою
Мінекономіки, та подають її до Департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації за адресою:
м.Сєвєродонецьк пл. Перемоги буд. 2, кімната 513.
Відповідальні особи:
начальник відділу – Іванченко Марія Валеріївна,0503647696
головний спеціаліст відділу – Захарова Катерина Миколаївна,0997109119
головний спеціаліст відділу – Пивоваров Андрій Володимирович,0950957794
.
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На що слід звернути увагу:
1. Уважно заповнювати відомість стосовно прізвища, ім’я, по-батькові
фізичної особи, її ідентифікаційний код та банківські реквізити. В іншому
випадку кошти на рахунок фізичної особи відправити буде не можливо, що
призведе до конфліктних ситуацій та численних скарг, зокрема і на урядову
гарячу лінію тощо;
2. Заносити фізичну особу до відомості один раз.
3. Вчасно подавати відомості Департаменту. Ураховуючи велику кількість
органів місцевого самоврядування (близько 200 рад) та обмежені терміни
перевірки та узагальнення відомостей Департаментом (10 робочих днів) не буде
можливості детальної перевірки відомостей та їх виправлення. Невірно
складені відомості будуть повернуті органу місцевого самоврядування, а
дотація не буде нарахована жодній фізичній особі за цією відомістю.
Проте, при поданні відомості Департаменту, надавати її також в
електронному вигляді, щоб мати можливість внести в неї правки при перевірці
фахівцем Департаменту у разі виявлення незначних зауважень.
У разі надходження від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України нової інформації із зазначеного питання
органи місцевого самоврядування будуть поінформовані додатково.
____________________________________________________
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Голові ___________________________
_______________________________
(назва органу місцевого самоврядування)

від_________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_________________________________
(П.І.Б заявника, місце проживання)
Телефон:_________________________

Заява
Прошу провести інвентаризацію наявних бджолосімей на пасіці за
адресою__________ ____________ та надати довідку про реєстрацію пасіки із
зазначенням кількості наявних бджолосімей.

____________
(дата)

_____________________
(підпис)

