
Додаток 2 

до рішення міської ради  

від 23.12.2022 № 1342 

 

 

ПОРЯДОК 

надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам у 

галузі бджільництва за рахунок коштів бюджету Вінницької міської 

територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

1.1 Порядок надання фінансової підтримки на безповоротній основі 

фізичним особам у галузі бджільництва за рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської територіальної громади (далі – Порядок) визначає механізм і умови 

надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам у галузі 

бджільництва, передбачених у бюджеті Вінницької міської територіальної громади 

на виконання заходів Програми розвитку аграрного сектору та забезпечення 

продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 

роки (далі – Програма).  

Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади спрямовуються 

на надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам у галузі 

бджільництва з метою створення умов і сприяння розвитку бджільництва на 

територіях, що увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади. 

 

1.2 Цей Порядок розроблено з урахуванням норм Бюджетного, Податкового 

та Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про бджільництво», «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державну підтримку 

сільського господарства». 

 

1.3 Даний Порядок набирає чинності з 01.01.2023 року та діє протягом дії 

Програми, поширюється на фізичних осіб, що відповідають умовам даного 

Порядку. 

 

1.4 Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення: 

Бджільництво – галузь сільськогосподарського виробництва, основою 

функціонування якої є розведення, утримання та використання бджіл для 

запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення і 

підвищення їх урожайності, виробництво харчових продуктів і сировини для 

промисловості.  

Бджолина сім’я (бджолосім’я) – цілісна біологічна одиниця, яка складається  

з однієї бджолиної матки, 15-60 тисяч у середньому робочих бджіл та приблизно 

двох тисяч трутнів.  

Пасіка  – господарство для розведення та утримання бджіл, оснащене 

спеціальним обладнанням. Пасіка, призначена для одержання продуктів 

бджільництва/розмноження, поліпшення та виведення бджіл певної породи, 

збереження існуючого генофонду бджіл. 



Пасічник – фізична особа, яка займається утриманням та розведенням бджіл, 

виробництвом і первинною переробкою продуктів бджільництва.  

Оператор ринку харчових продуктів – суб’єкт господарювання, або 

фізична особа, що здійснює діяльність з метою або без мети отримання прибутку 

та в управлінні якого/якої перебувають потужності, на яких здійснюється первинне 

виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших 

об’єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими 

продуктами). 

Перевезення (кочівля) пасік – вивезення пасік на медозбір і запилення 

ентомофільних рослин. 

Паспорт пасіки  – документ про ветеринарно-санітарний стан бджолиних 

сімей, виданий власнику пасіки центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.  

Ентомофільні рослини сільськогосподарського призначення – рослини, 

які запилюються комахами. 

 

1.5 Головним розпорядником бюджетних коштів є виконавчий комітет 

Вінницької міської ради (далі – Головний розпорядник коштів), який: 

 надає бюджетний  запит та розрахунки потреби в коштах на фінансову 

підтримку на безповоротній основі у галузі бджільництва;  

 у разі потреби, вносить пропозиції міській раді щодо внесення змін до 

бюджету Вінницької міської територіальної громади протягом бюджетного року; 

 складає паспорт бюджетної програми та, в разі потреби, вносить до 

нього зміни; 

 веде облік фінансування бюджетної програми; 

 проводить аналіз виконання показників бюджетної програми протягом 

року та за результатами року складає звіт про її виконання; 

 відповідно до відомості фізичних осіб, які є власниками бджолиних 

сімей і мають право на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі у 

галузі бджільництва,  затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради, 

перераховує кошти на рахунки фізичних осіб – отримувачів бюджетних коштів.  

 

1.6 Отримувачем бюджетних коштів є фізична особа – пасічник, яка 

відповідно до вимог цього Порядку отримує кошти на підтримку для утримання та 

розвиток наявних бджолосімей. 

 

1.7 Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради  – 

виконавчий орган Вінницької міської ради, який:  

 здійснює координацію Програми; 

 проводить реєстрацію пасічників в журналі обліку пасік Вінницької 

міської територіальної громади; 

 приймає документи від пасічників, які мають право на отримання 

фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам в галузі 

бджільництва; 

 формує відомість фізичних осіб, які є власниками бджолиних сімей і 

мають право на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі у галузі 

бджільництва; 



 формує реєстр фізичних осіб, які є власниками бджолиних сімей і 

отримали фінансову підтримку на безповоротній основі у галузі бджільництва; 

 

 готує проєкти рішень виконавчого комітету міської ради про виплату 

фізичним особам фінансової підтримки на безповоротній основі у галузі 

бджільництва (відомість);  

 аналізує щороку динаміку змін бджолиних сімей у пасічників, які 

отримали фінансову підтримку на безповоротній основі у галузі бджільництва 

протягом дії Програми; 

 здійснює розрахунки потреби у коштах на фінансову підтримку на 

безповоротній основі у галузі бджільництва. 

 

2. Вимоги та умови надання фінансової підтримки на безповоротній основі у 

галузі бджільництва 

2.1 Фінансова підтримка на безповоротній основі у галузі бджільництва 

надається фізичним особам, які є резидентами України і їх пасіки розташовані на 

території Вінницької міської територіальної громади. 

2.2 Фізичні особи, які є власниками бджолосімей мають право на фінансову 

підтримку на безповоротній основі за наявну в поточному році кількість 

бджолосімей, що зазначені у ветеринарно-санітарному паспорті пасіки, обстеження 

якої було проведено Головним управлінням ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ у 

Вінницькій області у поточному році.  

2.3 Підставою для отримання фінансової підтримки на безповоротній основі 

у галузі бджільництва є реєстрація потужності пасіки фізичної особи у Державному 

реєстрі потужностей операторів ринку харчових продуктів. 

2.4 Умовою отримання фінансової підтримки за наявні бджолосім’ї є 

реєстрація пасіки в журналі обліку пасік Вінницької міської територіальної 

громади, оновлення якої здійснюється щорічно до 20 листопада поточного року на 

підставі документів зазначених в п.п 4.2 даного Порядку.  

2.5 У разі перевезення (кочівлі) пасіки на адміністративну територію іншого 

органу місцевого самоврядування або припинення діяльності пасіки власник пасіки 

або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів інформує письмово 

про це Вінницьку міську раду та втрачає право на отримання фінансової підтримки. 

Якщо станом на дату отримання такого повідомлення, пасічник отримав 

фінансову підтримку, він зобов’язаний її повернути в повному обсязі до бюджету 

Вінницької міської територіальної громади до 31 грудня поточного року. 

 

3.  Обсяг фінансової підтримки на безповоротній основі у галузі 

бджільництва 

3.1 Фінансова підтримка надається на безповоротній основі фізичним особам, 

які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році бджолосім’ї  один раз на 

рік у розмірі: 

 від 4 до 9 бджолиних сімей - 200 грн за одну бджолосім’ю; 

 від 10 до 300 бджолосімей - 100 грн за одну бджолосім’ю. У разі 

наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір фінансової підтримки 

становить 30 000 грн одному отримувачу. 

 



4. Порядок отримання коштів спрямованих на  фінансову підтримку на 

безповоротній основі у галузі бджільництва 

 

4.1 З метою отримання фінансової підтримки на безповоротній основі у галузі 

бджільництва фізичні особи, які є власниками бджолосімей  особисто або засобами 

поштового зв’язку подають до відділу агропромислового розвитку управління 

економічної політики департаменту економіки і інвестицій міської ради завірені 

належним чином копії документів. 

4.2 Для отримання фінансової підтримки власниками бджолосімей подають  

такі документи: 

- заяву  (додаток 1 до цього Порядку); 

- копію рішення про державну реєстрацію потужності пасіки в Головному 

управлінні ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ у Вінницькій області; 

- копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки; 

- копію довідки про відкриття  рахунка, виданої банківською установою; 

- копію паспорта громадянина України;  

-  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); 

- довідку, видану старостинським округом, на території якого розміщена 

пасіка про фактичну кількість наявних бджолиних сімей в домоволодінні. 

4.3  Відповідний спеціаліст відділу агропромислового розвитку управління 

економічної політики департаменту економіки і інвестицій міської ради (далі – 

спеціаліст відділу агропромислового розвитку) перевіряє документи та реєструє їх 

в журналі реєстрації.  

4.4 Документи, подані не в повному обсязі та неналежно оформлені, 

повертаються  протягом трьох робочих днів без реєстрації пасічника в журналі 

обліку пасік Вінницької міської територіальної громади. 

4.5 Документи подані фізичними особами на отримання фінансової 

підтримки на безповоротній основі за наявні бджолосім’ї реєструються в порядку 

черговості подання.  

4.6 Спеціаліст відділу агропромислового розвитку щомісяця до 5 числа  

складає відомість фізичних осіб, які є власниками бджолиних сімей і мають право 

на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі у галузі бджільництва 

за формою, наведеною в додатку 2 Порядку, готує проєкт рішення  виконавчого 

комітету «Про надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним 

особам у галузі бджільництва» щодо її затвердження. 

4.7 Головний розпорядник коштів на підставі рішення виконавчого комітету 

міської ради «Про надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним 

особам у галузі бджільництва» здійснює перерахування коштів на рахунки 

фізичних осіб, відкритих в банківських установах. 

4.8 Спеціаліст відділу агропромислового розвитку щомісяця до 15 числа  

складає реєстр фізичних осіб, які є власниками  бджолосімей і отримали фінансову 

підтримку на безповоротній основі у галузі бджільництва по Вінницькій міській 

територіальній громаді наростаючим підсумком протягом поточного року за 



формою, наведеною в додатку 3 Порядку, та щоквартально виносить його на 

затвердження виконавчого  комітету міської ради. 

4.9 Кінцевий термін прийому документів від фізичних осіб на фінансову 

підтримку на безповоротній основі в галузі бджільництва не пізніше 20 листопада 

поточного року. 

 

5. Визначення Граничного річного обсягу фінансової підтримки на 

безповоротній основі у галузі бджільництва 

 5.1 Фінансова підтримка на безповоротній основі у галузі бджільництва, 

згідно з цим Порядком, здійснюється головним розпорядником коштів на підставі 

розрахунків наданих департаментом економіки і інвестицій міської ради. 

5.2 Щорічно, не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, департамент 

економіки і інвестицій міської ради надає виконавчому комітету міської ради 

розрахунок потреби у коштах для включення до проєкту бюджету Вінницької 

міської територіальної громади на наступний рік видатків на  фінансову підтримку 

на безповоротній основі у галузі бджільництва за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської  територіальної громади. 

 5.3 Граничний річний обсяг фінансової підтримки на безповоротній основі у 

галузі бджільництва за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної 

громади  може бути переглянутий Вінницькою міською радою за поданням 

виконавчого комітету міської ради на підставі відповідних розрахунків 

департаменту економіки і інвестицій міської ради в межах реальних можливостей 

бюджету Вінницької міської територіальної громади. 

 5.4 У разі наявності вільного фінансового ресурсу в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади або його дефіциту, видатки на фінансову підтримку 

на безповоротній основі у галузі бджільництва можуть бути скориговані у 

встановленому порядку.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Порядку надання фінансової 

підтримки на безповоротній основі фізичним 

особам у галузі бджільництва за рахунок коштів 

Вінницької міської територіальної громади 

 

 

Міському голові 

__________________________________ 
                                                                                                         (прізвище, ім’я та по-батькові) 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу надати мені фінансову підтримку на безповоротній основі у галузі 

бджільництва 

Фізична особа: ______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серію та номер паспорта) 

 

Контактна інформація власника пасіки:_______________________________ 

Номер телефону _____________________________________________________   

E-mail: _____________________________________________________________ 

Адреса місця проживання _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку) 

 

3. Кількість наявних бджолиних сімей:__________________________________ 

3. Адреса фактичного розміщення потужності  пасіки: _____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку) 

 

 

 

 

 

_______________                                                                    __________________  

     (дата)                                                                                              (підпис) 

            

 

  

 

 



Додаток 2 до Порядку надання фінансової 

підтримки на безповоротній основі фізичним 

особам у галузі бджільництва за рахунок коштів  

Вінницької міської територіальної громади 

 
 

 

ВІДОМІСТЬ 

фізичних осіб, які є власниками  бджолосімей і мають право на одержання  фінансової підтримки на безповоротній 

основі у галузі бджільництва по Вінницькій міській територіальній громаді 

за ____________ 20__ року 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

фізичної особи 

(пасічника), 

місце 

проживання 

Реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків (за 

наявності) /серія  та 

номер паспорта (для 

фізичних осіб, які 

через свої релігійні 

переконання 

відмовляються від 

прийняття 

реєстраційного номера 

облікової картки 

платника податків 

відповідно до закону) 

Найменування 

відокремленого 

підрозділу банку, 

код 

відокремленого 

підрозділу банку 

згідно з ЄДРПОУ, 

номер поточного 

рахунку відкритий 

у банку 

Номер та 

дата видачі 

ветеринарно- 

санітарного 

паспорта 

пасіки 

Реєстраційний 

номер 

потужності 

пасіки 

Адреса 

потужності 

пасік 

Кількість 

бджолосімей, 

що зазначена 

у 

ветеринарно-

санітарному 

паспорті 

пасіки, 

од. 

Кількість 

бджолосімей, 

на яку 

нараховується 

фінансова 

підтримка, 

од. 

Сума 

нарахованої 

фінансової 

підтримки, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                   

Усього                

 

 

 

Заступник міського голови 

 

 

___________ 
(підпис) 

 

 

_____________________ 
( ім'я та прізвище) 

 

 

                            

 



Додаток 3 до Порядку надання фінансової 

підтримки на безповоротній основі фізичним 

особам у галузі бджільництва за рахунок коштів  

Вінницької міської територіальної громади 

 

 

РЕЄСТР 

фізичних осіб, які є власниками  бджолосімей і отримали фінансову підтримку на безповоротній основі у галузі 

бджільництва по Вінницькій міській територіальній громаді 

станом на _____________ 20___ року 

  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 

особи (пасічника), 

місце проживання 

Реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків (за 

наявності) /серія  та 

номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через 

свої релігійні 

переконання 

відмовляються від 

прийняття 

реєстраційного номера 

облікової картки 

платника податків 

відповідно до закону) 

Номер та дата 

видачі 

ветеринарно- 

санітарного 

паспорта пасіки 

Реєстраційний 

номер 

потужності 

пасіки 

Адреса 

потужності 

пасіки 

Кількість 

бджолосімей, 

що зазначена 

у 

ветеринарно-

санітарному 

паспорті 

пасіки, 

од. 

Кількість 

бджолосімей, на 

яку нарахована 

фінансова 

підтримка, 

од. 

Сума 

отриманої 

фінансової 

підтримки, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

Усього               

 

 

 

Заступник міського голови                                                            ___________ 
                                                                                                                  (підпис) 

 

 

___________ 
(ім’я та підпис) 

 

 

_____________________ 
( ім'я та прізвище) 



 


