МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІШСТРАЩЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
б серпня 2015

Мостиська

№

Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 04.08.2009 № 574

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації",
розглянувши подання Державної фітосанітарної інспекції Львівської області від
14 липня 2015 року № 13-02-02-04/5:
1. Внести такі зміни до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 04.08.2009 № 574 «Про запровадження карантинного режиму по
регульованому шкідливому організму амброзії полинолистої та заходів боротьби з
нею на території м. Судова Вишня»:
1.1. Пункт 6 розпорядження викласти в такій редакції: «Державній
фітосанітарній інспекції Львівської області (Головка О. В), філії «Яворівська ДЕД»
ДП «Львівський облавтодор» (Хрущак В. В.), Судововишнянській міській раді
(Мартинець О. І.) забезпечити виконання заходів з локалізації, ліквідації та
недопущення подальшого розповсюдження
карантинних вогнищ амброзії
полинолистої на території Мостиського району».
1.2. Додаток до розпорядження викласти в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Станкевича О. 3.

Голова районне»
державної адмінют]раі^іі

М. М. Мартин

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
"6_" серпня 2015 р. № 278
ПЛАН
заходів з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження
карантинних вогнищ амброзії полинолистої на території м. Судова Вишня
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Відповідальні за
Термін
виконання
виконання
Державна
ЧервеньЩорічне 100 %
Проведення моніторингу
фітосанітарна
жовтень
обстеження території
вогнищ амброзії
інспекція
м. Судова Вишня у
полинолистої
Львівської
визначені терміни
області
Здійснювати локалізаційно- На території залізничної Щорічно 3 Філія «Яворівська
станції Судова Вишня
01.08 по
ліквідаційні заходи:
дьд»
30.09
скошування, виривання
ДИ «Львівський
рослин амброзії
облавтодор»
полинолистої 3 наступним їх
знищенням (спалюванням),
проведення хімічних
обробок у дозволених
місцях гербіцидами згідно з
Переліком дозволених до
використання гербіцидів
Постійно Філія «Яворівська
На всій площі
Проводити регулярне
протягом
обкошування узбіччя доріг
ДНД»
вегетацій- ДИ «Львівський
під'їзних шляхів або
знищення рослинності
ного
облавтодор»
хімічними препаратами,
періоду
1
проводити їх залуження
травостоями, які витісняють
амброзію полинолисту
Державна фітоПри
Щороку,
Передбачити кошти на
санітарна
в межах
складанні
виготовлення друкованої
інспекція
кошторисних витрат
кошторипродукції (листівки,
Львівської
су витрат
буклети, календарі, плакати
області
тощо) по амброзії
полинолисі'ій та інших
карантинних організмах
3 01.05
Державна фітоВисвітлення ходу
Висвітлювати в ЗМІ хід та
до
30.09,
виконання
санітарна
результати виконання
щороку
розпорядження
через
інспекція
розпорядження, вести
місцеві ЗМІ та шляхом
Львівської
пропаганду знань про
розповсюдження
області
амброзію полинолисту
матеріалів
(листівок,
серед населення
календарів, буклетів)
Назва заходів

Об'єм робіт

6.

7.

8.

9.

Інформувати Державну
інспекцію 3 карантину
рослин по Львівській
області про хід виконання
розпорядження голови
райдержадміністрації про
запровадження
карантинного режиму
Державному інспектору з
карантину рослин по
обслуговуванню
Мостиського району
посилити контроль за
своєчасним виявленням,
локалізацією та ліквідацією
амброзії полинолистої та
інших карантинних
шкідників. Притягати
винних до а,7щіністративної
відповідальності.
Відповідальність за
поширення карантинних
шкідників, в т. ч. амброзії
полинолистої, покласти на
керівників установ,
власників та користувачів
земельних ділянок, на
території яких виявлено
збудників
Державному фітосанітарному інспектору по обслуговуванню Мостиського району
посилити контроль за
своєчасним виявленням,
локалізацією та ліквідацією
золотистої картопляної
нематоди та інших
карантинних шкідників.
Притягати винних до
адміністративної відповідальності.

Заступник голови
райдержадміністрації

про амброзію
полинолисту серед
населення
Звітування про виявлені
вогнип];а амброзії
полинолистої: загальна
площа (га),
проведені заходи

Щорічно Філія «Яворівська
до 01.10
тп»
ДІЇ «Львівський
облавтодор»

Постійно

Постійно

Постійно

Державна фітосанітарна
інспекція
Львівської
області

Керівники всіх
рівнів

Державна
фітосанітарна
інспекція
Львівської
області

О. 3. Станкевич

