МОСТИСЬКА РАЙОЇША ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
1 8 травня 2 0 1 7 ро

Мостиська

№

379

Про здійснення в районі комплексних заходів
з боротьби з борщівником Сосновського
Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», законів Уіфаїни: «Про захист рослин», «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про карантин рослин», на виконання
розпорядження голови облдержадміністрації від 24.07.2014 № 317/0/5-14, з метою
забезпечення реалізації державної політики у галузі захисту рослин, зменшення
негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я населення,
додержання земельного і природоохоронного законодавства та здійснення
комплексних заходів щодо боротьби з борщівником Сосновського на території
Мостиського району:
1. Затвердити заходи щодо локалізації та ліквідації осередків борщівника
Сосновського на території району (населені пункти, узбіччя доріг, береги річок,
потічки, канали, землі що не використовуються, тощо), згідно з додатком 1.
2. Утворити районну комісію з координації виконання заходів з боротьби з
борщівником Сосновського та затвердити її склад, згідно з додатком 2.
3. Відповідальним виконавцям про хід виконання заходів щодо знищення
отруйного бур'яну борщівника Сосновського щомісячно до 5 числа інформувати
районну державну адміністрацію.
4. Мостиському районному радіомовленню (Б. Тиндик), редакції районної
газети «Наш край» (Г. Сорока) та відділу організаційної роботи, інформаційної
діяльності та зв'язків з громадськістю апарату райдержадміністрації (О. Сабат)
забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації, на сайті
райдержадміністрації, про шкоду, яку завдає борщівник Сосновського, та
необхідність проведення заходів щодо боротьби з ним.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 05 серпня 2014 року № 275.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб Н. І.

Голова районнМ.7
державної адм{шсірації
о

С. О. Буняк

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 1 8 » травня 2017 р. № 3 7 9
ЗАХОДИ
щодо локалізадії та ліквідації осередків борщівника Сосновського
на території району (населені пункти, узбіччя доріг, береги річок,
потічки, канали, землі що не використовуються, тощо)
№
з/п
1.

4.

Найменування заходів
Забезпечити проведення робіт із
знищення карантинних рослин і
бур'янів у межах закріплених
територій, а саме на узбіччях
(відомчі смуги) автомобільних та
залізничних шляхів, населені
пункти, береги річок, потічки,
канали, землі що не
використовуються та гфилеглих до
лісів земель
(Систематичне косіння,зрізування
під корінь борщівника
Сосновського, обробка
гербіцидами,багаторазова
відвальна оранка,обрізування
бутонів)
З метою ефективного іфоведення
виншцувальних заходів залучити
осіб з числа безробітних, які
перебувають на обліку в
районному центрі зайнятості
Доводити до відома землевласників, землекористувачів через
засоби масової інформації, сайт
райдержадміністрації,
інформацію про'необхідність
постійного проведення заходів з
боротьби з бур'янами та
карантинними рослинами, а саме
борщівника Сосновського

Керівник апарату
райдержадміністрації

Термін
виконання
Квітеньжовтень

Відповідальний виконавець
Управління водного господарства Мостиського району,
Пустомитівська та Яворівська
ДЕД, ПЧУ-3 Львівська
дистанційна колія,
Мостиське, Судововишнянське
та Крукеницьке лісництво,
Мостиська, Судововищнянська
та Шегинівська ОТГ,
сільські ради

квітеньжовтень

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації
спільно з районним центром
зайнятості

квітеньжовтень

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
сільські та міські ради, засоби
масової інформації в районі

Н. С. Сатурчак

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« І о » травня 2017 р. №
СЮІАД
районної комісії з координації виконання заходів із боротьби з карантинними
бур'янами, у тому числі борщівником Сосновського
Голуб
Надія Іванівна
Березюк
Ігор Володимирович
Чопко
Ганна Ярославівна

- перший заступник голови
райдержадміністрації, голова комісії
- начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації, заступник
голови комісії
- начальник відділу організації виробницгва,
переробки та маркетингу сільськогосподарської
продукції та інженерно-технічного забезпечення управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, секретар комісії
Члени комісії:

Лашта
Наталія Віталіївна
Осідач
Володимир
Володимирович

голови місцевих рад

Керівник апарату
райдержадміністрації

- начальник експлуатаційної дільниці № 1
Мостиського управління водного господарства
(за згодою)
- начальник відділу у Мостиському районі
Головного управління Держгеокадастру
у Львівській області (за згодою)
(за згодою)

Н. С. Сатурчак

