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5,6,9 Закону l"rкраiни

l<гl.Jiл з2J_у_ис-i ,o{.]"l?i}j}), .rоr.# i5,19 закону укратни ,<про oxo]]rJg\

.1aBgo,,1_?ililplbol,i_, ilp}i*oiaцijгo сереi1оЕ9{ша>, Tu"i 4 Закону 
'УкраТнrr <<{kэс,

iэсс}ин;ий .BiT>, 
,{,*rей 
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Склад
кэi.тiсii з .?.:}*iiдll.заiilf Jil.i:{rнання :ззходiв щодо боротьби з боршiвнilкоN{

BALш{{xtsCblt?;j/i жерший заступник голови райдержадмiнiстрацiТ,
Андр iй С,ганi*:,iа_воijи. голова робочоi KoMiciI

i ЕIачальник вlддlлу агропромислового розtsиткуl - , *ofui"iTj Fаилержадмlнlстрацll, секретаI

L.[лени чоi гlрупи

головний спецiалiст вiддiлу контролю за обiгом
засобiв захисту рослин Управлiння
фiтосанiтарноI безпеки Головного ушравлiння
ýержгtродопоживслужби у Львiвськiй областi
за згсдол)

державний кадастровий реестратор вiддiлу у
Кам'янка-Бузькому районi Головного
управлiння Щержгеокадастру у Львiвськiй
rэбластi {за згодою
: оловL, чt:;цевих рад (за згодlэто)
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ЗАТВЕРДХtЕНО
Розпорядженням голови

п.zан зажоdiв
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1" r].форъt)z;э;li :1r,,зу .1аних у рс:зрiзi мiсцевих рад з iнфорплатiiсrо ,{ро
зLji\,rJjеалiаiэtii-ttlilз. :iL;;-iiйаих землеко,Oистувачiв, орендарiв земельtiих дi;-тячок
i,"t йtик I:.,;i. :]- . h 1, 5"Ёцlвilик С ос:iовського.

2. РекоМgirД\l,_аэ_т]ij -+,]оtа.}д мiсщевах раД провестИ роз'яснК)вiiльн.,, D{)6i]l,} ,:.
\'ТеiЦКЭЕЦЯiчj,?i СЗОi' },ll,J,ii.Bz\ РаД ЩОЛО ШКОДOЧинностi та мет()д!ц 1,1ii11.,д,,',..

бо *лiiзниF-ij]i,{ Сс ; j,1-oEi;bK{f го

Вiддiл агропромислового
розвитку райдержадмiнiстрацiТ
TepMiH: червень 2at7 року

j. _Гi,}.эjjеai.: ,;l!зllРttа;;i7lзУ роб(]}ту з керiвниками агропiдпри€мствл
qз*рr;лерсЬýи)i i оt-:i.ОДJ-рств та лi;свих господарств, контро]l}оючих органiв,
керiвникаtдiz вi:lДi_цiв тr, уriэавлiнь сайдержадмiнiстрацiТ, голOваN,{и liдiсцевлтх
trад {ýодо ýlЁсiiGчrtнчсстi та метод.в боротьби з борrцiвникоtи Сосновськооо,

В iддiл агропромисJ[овог0
рOзвитку райдерх<адrчtiнiст Lrar;iT
TepMiH: червень 201; рок]i

4. iнфаР;ИаЧiН_, l;-:u{c, ]iiltОJОЧиг.но:тi та методiв боротъби з борщiвнiаг;,;l.а
С,зсн*воllК'Ji'о'lЭс;:\iiС .?:Iи в par-loelтiй газетi <<}tиття i слово>> та на сайтi
l..з_и' яil;с;i-ý'l'зь;,сi raTio"iнo l держаЕ}iоi адмiнiстрацiТ"

Вiддiл агропромислового
розвитку райдержадмi н icTpa ц ii'
TepMiH: червень 20|7 року
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5, liе*псДбач;тти :{сijJl]Iд i] мiэг.свих бюджетах на 2017l|8 piK д-пя
фrнаiзсувау.]-]я Гij1,.j]*аЦС,}Ь,i,]]{ робi:,," iз залученняМ безробiтних осiб д.ля
Зяе jj_iкс,цi{-]--i{я б,_; li{. зг::.: ка Сосноьського

Голови мiсцевих рад
l epМtн: невlдкJIадно

б, j]cil фоэътvваi;н: ;:;зл,iо:{1,]ого бтсдхсету на 2018 piK передба-чити кOlfiти БZ
оса;rli,,;эцiЮ :1_{Ф,l1;,. зriзi:,{оджOн}iя борщiвника Сосновськог0 на терилорii
г,tlт";; r,lyiayLv -i.f ,

Управлiння фiнансiв
райдержадмiнiстрацii
Голови мiсцевих рад
TepMiH: при формуваннi бrоджету
на 2018 piK

7. ii+форrl4;ваэц коt+:эi:о з чоординацii виI(онання заходiв щодо боротъблt з
борiпiвникоtи Сосновсько'о ilро BrюzTi заходи щодо лiквiдацii борrчiвн}lка
Ctl(]ýoBibKol-C"

Голови мiсцевих рад,
керiвники агропiдприемстts,
фермерськи х госп одарств,
та лiсових господарств на

, територii яких поширений
борщiвник Сосновського
TepMiH: до 20 числа щомiсячно
протягом вегетацiйного
перiоду борщiвника Сосновського


