
     
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 26 липня 2022 року         № 459 

 

 

 

Про затвердження нового складу комісії з питань  

бджільництва, попередження та фіксації  

масового отруєння бджіл на території  

Кропивницької міської територіальної громади 

 

Керуючись статтями 140, 143, 144, 146 Конституції України,  

статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно 

до Закону України "Про бджільництво", наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України  

від 19 лютого 2021 року № 338 "Про деякі питання у сфері бджільництва", 

з урахуванням листа департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської 

обласної військової адміністрації від 18 лютого 2022 року 

№ 24-17/264/0.2408 та у зв'язку з кадровими змінами Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити новий склад комісії з питань бджільництва, попередження 

та фіксації масового отруєння бджіл на території Кропивницької міської 

територіальної громади (далі – комісія) згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради від 08 червня 2021 року № 347 "Про 

затвердження складу комісії з питань бджільництва, попередження та фіксації 

масового отруєння бджіл на території Кропивницької міської територіальної 

громади". 

 

 

 

Секретар міської ради           Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

Тетяна Волошинова 35 61 51 



 

 

Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

26 липня 2022 року № 459 
 

 

 

С К Л А Д 

комісії з питань бджільництва, попередження та фіксації  

масового отруєння бджіл на території  

Кропивницької міської територіальної громади 
 

Голова комісії 
 

БЄЖАН 

Михайло Михайлович 

– заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
 

Заступник голови комісії 
 

РАХУБА 

Ніна Афанасіївна 
 

– директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

Секретар комісії 
 

ВОЛОШИНОВА 

Тетяна Віталіївна 

  

– головний спеціаліст відділу інвестиційної 

діяльності та підприємництва управління 

економіки департаменту з питань 

економічного розвитку 
 

Члени комісії: 

 

АДАМЕНКО 

Дар'я Василівна  

– начальник відділу інвестиційної діяльності  

та підприємництва департаменту з питань 

економічного розвитку 
 

БУРЛАК 

Роман Юрійович 

 

– начальник загального відділу  Катеринівської 

сільської ради 

ДОЛЕНКО 

Валентина Володимирівна 

– інспектор з благоустрою відділу благоустрою 

Соколівської сільської ради 

   

КОЖУШКО 

Павло Миколайович 

– завідувач дільничної лікарні ветеринарної 

медицини Фортечного району – лікар  

ветеринарної медицини Кропивницької 

міської державної лікарні  ветеринарної 

медицини 

 

ЛЕЩЕНКО 

Вікторія Валеріївна 

 

– секретар Первозванівської сільської ради  



   

2 

 

ПАЛІЙ 

Микола Володимирович 

– головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, комунальної власності, 

інфраструктури та житлово-комунального 

господарства Великосеверинівської сільської 

ради 

 

РОЗДОБУДЬКО 

Євгеній Вікторович 

 

– поліцейський офіцер громади 

Кропивницького районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області старший 

лейтенант поліції 

 

СТЕШЕНКО 

Наталія Сергіївна 

– спеціаліст ІІ категорії відділу земельних 

ресурсів Аджамської сільської ради 

 

ТИМЧУР 

Вадим Миколайович 

– головний спеціаліст відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Кропивницького управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській 

області 

 

 

 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку     Ніна РАХУБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


