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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВFIА АДМIНIСТРАlЦЯ

розпоряд}ItЕння
/,/ п,aИi;r-r щ!. ipl.g tи. кам,янка-Бузька х, /аr;f Ol "pИl ,rg

Пр о з diйснення комплексн Ltx з ахо diB
u4оDо бороmьбu з борtцiвнuколr CocHoBcbкozo

Вiдповiдно статеи 91, 96 Земельного кодексу УкраТЕи, статтей З, З5,tJtдповtдно до статей 9I,9o Земельного кодексу УкраlЕи, статтей 5,5Э,
З6, З7 Закону УкраiЪи <Про охорону земель>), статей 5, 6,9 Закону Украiни
кПро захист рослин), статей 15, 19 Закону Украiни <Про охорону
навколишнього природного середовища)>, статей 6, 20 Закону УкраiЪи кПро
мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>, розпорядх(ення Львiвськоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii вiд 26.05.2017 М 4501015-|7 <Про здiйснення в областi
комплексних заходiв щодо боротьби з борщiвником Сосгtовського)) та з метою
забезпеченнrI реа_гriзацii державноi полiтики в галузi захисту рослин, зменшеннlI
негативного вгIJIиву на навколIlшне природне середовище i здоров'я населення,
додержання земельного i природоохоронного законодавства та здiйснення
комплексних заходiв щодо боротьби з борщiвником Сосновського на територiТ
Кам'янка-Бузъкого району:

1. Утворити комiсiю з координацii виконання заходiв щодо боротьби з

борщiвником Сосновського згiдно з додатком.
2. Затвердити розроблений ГIлан заходiв щодо локалiзацiI борчiвника

Сосновського, що додасться.
з. Котчriсii:
3.1. Забезпечити свосчасне провеfiення комплексу заходiв iз знищення

борщiвника Сосновсъкого;

Сосновського;
З.3. Iнформацiю

вегетацiйного перiоду

З.2" Постiйно проводитlr роботу з органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами,
землевласниками, постiйними
дiлянок, на яких поширений
забур'яненнrI територiй, знищення та запобiгання поширення борщiвника

оргаЕiзацiями Bcix фор, власноiтi,
землекористувачами, орендарями земельних

борщiвник Сосновського щодо усунення

виконаннrI пJIану заходiв протягом
Сосновського tIодавати rцомiсячно

? в департамеIIт екологii та природних pecypciB ЛьвiвськоТ

ь.за виконанням даного розпорядження заJIишаю за собоrо.

про хiд
борrчiвника



,Щодаток
до розпорядження
райдержадмiнi
вiд<< lf >) я 20t9 року

голови

Склад

Керiвник апарату

KoMiciT з координацii виконання заходiв щодо боротьби
з борщiвником Сосновського

Л.П. Височанська

ВАШКIВСЬКИЙ
Андрiй Станiславович

перший заступник голови райдержадмiнiстрацii,
голова робочоi KoMiciT

Антоняк
галина Михайлiвна

начаlrъник вiддiлу а|ропромислового розвитку
райдержадмiнiстр ацiТ,

заступник голови робочоi KoMicii

янкЕвиII
Олексанлра Юлiанiвна

головний сгrецiалiст вiддiлу агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацiТ,
секретар koMicii

Члени робочоi групи
БулАш
любов Юлiанiвна

заступник начаlrьника - нач€Llrьник вiддiлу
безпечностi харчових продуктiв
Кам'янка-Бузького районного управлiння
ГУ Щержпродспоживслужби
у Львiвськiй областi

лЕнь
Володимир Богданович

наччuIьник вiддiлу у Кам'янка-Бузькому
районi Головного управлiння Щержгеока-
дастрy у львiвськiй областi

хАБА
Олег Володимирович

завiдувач cekTopy з питань

райдержадмiнiсТрацii
цивiльного захисту

голови мiсцевих рад (за згодою)



злтвЕрд)ItЕно
Розпорядженням голови

план захоDiв
tц о d о л о Kall iз а t4ii mа л i кв id а цii б ор лцi в н llKa С о с н о в с ь ко z о

1. Сформувати базу даних у розрiзi мiсцевих рад з iнформацiсю про
землевласникiв, постiйних землекористувачiв, орендарiв земельних дiлянок на
яких поширений борщiвник Сосновського.

Вiддiл агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацiT
TepMiH: червень 2019 року

2. Рекомендувати головам мiсцевих рад провести роз'яснюваJIьну роботу iз
мешканцями cBoik мiсцевих рад щодо шкодочинностi та методiв боротьби з
борщiвником Сосновського.

В iддiл агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацii
TepMiH: червень 20|9 року

3. Провести iнформацiйrry роботу" з керiвниками агропiдприемств,
фермерських господарств та лiсових господарств, контролюючих органiв,
керiвниками вiддiлiв та управлiнь райдержадмiнiстрацiТ, гоJIовами мiсцевих рад
щодо шкодочинностi та методiв боротьби з борщiвником Сосrrовського.

Вiддiл агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацii
TepMiH: червень 2019 року

4. Iнформацiю щодо шкодочинностi та методiв боротьби з борщiвником
Сосновського розмiстити в районнiй газетi <<Життя i слово>> та на сайтi
Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiТ.



5. Передбачити кошти в мiсцевих бюджетах на 201-9120 piK для

фiнансуваннjl громадських робiт iз з€tл)л{енням безробiтних осiб для
знешкодженнrI борщiвника Сосновського

Голови мiсцевих рад
TepMiH: постiйно

6. При формуваннi районного та мiсцевих бюджетiв на 2020 piK
пЬредбачити кошти на реалiзацiю заходiв iз знешкодженнrI борщiвника
Сосновського на територii району.

Управлiння фiнансiв
раидержадмlнlстрац11
Голови мiсцевих рад
TepMiH: при формуваннi бюджеry
на 2020 piK

7. Iнформувати комiсiю з координацii виконання заходiв щодо боротьби з

борщiвником Сосновського про вжитi заходи щодо лiквiдацiТ борщiвника
Сосновського.

Голови плrau.""" ouo,
керiвники агропiдпри€мств,

фермерських господарств,
та лiсових господарств на
територii яких поширений
борщiвник Сосновського

TepMiH: до 15 числа щомiсячно
протягом вегетацiйного
перiоду борщiвника Сосновського

д,j*d Г.Антоняк


