
 
Додаток № 1 

  до рішення виконавчого комітету 
                      Хмільницької міської ради №372 

        «15» липня 2021 р.   
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги  

«Оформлення документів для отримання дотації за наявні бджолосім’ї 
 за місцезнаходженням пасіки»  

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради  
 (найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги) 

 
1. 
 

Інформація про 
ЦНАП    

 Центр надання адміністративних послуг  у 
 м. Хмільнику 
 
Адреса: вул. Столярчука, буд.10, м. Хмільник,  Вінницької 
області,  22000. 
 
Тел./факс: (04338) 2-20-85 
Веб-сайт:  https://rada.ekhmilnyk.gov.ua  
Електронна пошта admincentr_hm@ukr.net  
Режим роботи:  
Понеділок, вівторок, середа,  п’ятниця з 08.30 по 15.30 
четвер з 08.30 по 20.00. 
Без перерви на обід 
Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. 
 

2. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги, та 
вимоги до них 
 
 

1. Заява фізичної особи (юридичної особи); 
2. Копія ветеринарно-санітарного паспорта пасіки; 
3. Копія рішення про державну реєстрацію потужності; 
4. Копія довідки про відкриття поточного рахунка, виданої 

банком (суб’єкти господарювання); 
5. Копія довідки або договору про відкриття рахунка в 

банку(фізичні особи); 
6. Копію паспорта громадянина України (фізичні особи); 
7. 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 органу доходів і зборів і мають відмітку 
в паспорті) (фізичні особи); 

8. Копію звіту про виробництво продукції тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на 
останню звітну дату на момент подання документів 
(суб’єкти господарювання, які є юридичними особами); 

9. Довідка, видана 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). 

 
3.  Оплата Безоплатно 
4. Результат надання 

послуги 
Отримати бюджетні кошти на рахунок відкритий у банку. 
 

5.  Строк надання 
послуги 

10 календарних   днів 

6. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №107 
(в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 
року №517 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки 
розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 
продукції»;  
Закон України «Про бджільництво» 
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України №338 від 19.02.2021 року. 

 
 
 
Керуючий справами виконкому міської ради                              С.П. Маташ 
 
 
 
 


