
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 85

«25» травня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про організацію боротьби з карантинними бур’янами
на території Лука-Мелешківської територіальної громади у 2021 році

Керуючись ст.  33  Закону України «  Про місцеве  самоврядування  в
Україні», Законами України « Про карантин рослин»,  «Про захист рослин»
виконавчий  комітет  сільської ради                                                            
 

ВИРІШИВ:
 

1.  Затвердити заходи щодо виявлення та боротьби з  карантинними 
бур'янами на території  Лука-Мелешківської територіальної громади у 2021
році (додаються).

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій всіх
форм власності, власникам  приватних домоволодінь, власникам торгівельної
мережі  забезпечити  виконання     заходів  по  боротьбі  з  карантинними
рослинами в період вегетації (з 1 червня по 30 вересня):

2.1.  Організувати   роботу  по  ліквідації  карантинних  бур'янів  на
земельних ділянках, прилеглих та закріплених територіях.

2.2. Суворо дотримуватись карантинних  вимог на території громади
керівникам підприємства,  установ та організацій,  власникам домоволодінь,
які  займаються  вирощуванням,  заготівлею,  зберіганням,  реалізацією  та
переробкою продукції рослинництва.

3. Попередити  землевласників  та  землекористувачів,  що  не  вжиття
заходів  щодо  знищення  карантинних  рослин  тягнуть  за
собою адміністративну  відповідальність  за  ст.52  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення.

4. Прес-секретарю  сільської  ради  Кириленко  К.А.  забезпечити
інформування  населення  про  негативний  вплив  на  довкілля  та  здоров’я
людей  карантинних  рослин  шляхом  висвітлення  інформації  на  веб-сайті
сільської ради.



5. Призначити відповідальними особами по організації та виконанню
заходів з виявлення та боротьби з карантинними рослинами на території :
-  сіл:  Лука-Мелешківська,  Тютьки,  Прибузьке  –  інспектора  з  благоустрою
Сорокаліту Д.О.;
- Яришівського старостинського округу – старосту Кухар В.А.;
- Сокиринецького старостинського окуругу – старосту Тернопільського О.П..

6.  Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  сільського
голову Августовича Б.І..
 
 
Сільський голова                                                          Богдан АВГУСТОВИЧ

                                                                                                  



Додаток 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 85 від 25.05.2021 року

                                                                                            
                                                                                                                    
                                                 ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виявлення та боротьби з карантинними  бур'янами
на території Лука-Мелешківської територіальної громади у 2021 році

 
1.Проводити постійний моніторинг розповсюдження карантинних рослин та
проведення  заходів боротьби  з ними.

 Відповідальні: старости, інспектора з благоустрою сільської ради,
землекористувачі усіх форм власності ( Червень – жовтень)

 
2.Постійно  скошувати  рослини  борщівника  Сосновського,  амброзії
полинолистої,  повитиці  польової  та  інших карантинних  рослин протягом
вегетації.

 Відповідальні: старости, інспектора з благоустрою сільської ради,
землекористувачі усіх форм власності( Червень – жовтень)

 
3. Виривати поодинокі рослини амброзії полинолистої.

Відповідальні: землекористувачі усіх форм власності 
( Червень – жовтень )

 
4. Перекопувати або приорювати  ґрунт з подрібленням карантинних рослин.

Відповідальні: землекористувачі усіх форм власності 
( Червень – жовтень)

 
5.  Забезпечувати  розповсюдження  інформації  про  заходи  боротьби  з
карантинними  рослинами  на  території  Лука-Мелешківської  територіальної
громади  в соціальних мережах, оголошеннях.

Відповідальна:  прес-секретар Кириленко К.А. 
( постійно)

 

 

Секретар сільської ради                                                 Оксана ШЕВАНЮК 


