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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 червня  2019 року                                                                             № 53 

м. Помічна 

 
Про  затвердження заходів щодо  
ліквідації карантинних організмів  
на території Помічнянської громади  
 

       Заслухавши інформацію заступника міського голови Хрущ І.В. про 

затвердження заходів щодо ліквідації карантинних організмів на території 

Помічнянської громади, керуючись Законом України «Про карантин 

рослин», статтею 33  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконком міської ради    в и р і ш и в  : 

 

1. Затвердити заходи  щодо ліквідації карантинних організмів на 

території Помічнянської громади. (додаються) 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Хрущ І.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                            Антошик М.М. 
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                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                     рішенням виконкому Помічнянської                            
                                                                                     міської ради від 27.06.2019 року №  53 
 

З А Х О Д И  

щодо ліквідації карантинних організмів на території Помічнянської громади 
№ 
з/п 

Назва заходу Термін  
виконання 

Виконавці Примітка 

1. Комбінату комунальних 
підприємств, КП «Помічнянська 
ЖЕК № 2» та в.о. обов’язки 
старости Чорновіровій Л.Б. 
провести роз’яснювальну роботу 
серед населення Помічнянської 
ОТГ  

15.08.2019р. Хрущ І.В. 
Юренко Ю.В. 
Бардакова В.М. 
Чорновірова Л.Б. 

 

2. Зобов’язати керівників підприємств, 
організацій, установ, приватних 
підприємців, керівників СФГ 
Помічнянської ОТГ провести 
заходи по знищенню карантинних 
організмів на закріпленій та 
прилеглій території , а саме 
- американського білого метелика 
хімічним засобом Актофітом, 
Лепідоцидом  та іншими  за 
дозволом СЕС, агротехнічним 
(білять стовбури вапном, 
перекопують пристовбурні кола, 
знищують рослинні рештки і гнізда) 
амброзії - хімічним засобом 
(обробка гербіцидами) та 
механічним (багаторазове 
скошування  або виривання рослин 
з корінням до початку цвітіння) 
повитиці польової – знищення 
уражених рослин з захватом 
півтораметрової гарантійної зони 
навколо цвітіння буряну шляхом 
випалювання  або хімічним 
методом 

15.08.2019р. Хрущ І.В. 
Керівники 
підприємств, 
організацій, 
установ, ФОП, 
СФГ 

 

3. Рекомендувати головам вуличних 
комітетів міста та депутатам міської 
ради провести роз’яснювальну 
роботу серед мешканців міста щодо 
знищення карантинних організмів 
на своїх присадибних ділянках, а 
саме: амброзії полинолистої, 
повитиці польової та 
американського білого метелика та 
своєчасно повідомляти  міську раду 
про безгоспні присадибні земельні 
ділянки, на яких ростуть  
карантинні рослини  

постійно Хрущ І.В. 
голови вуличних 
комітетів 

 

4 Комісії з питань охорони 
навколишнього природного 
середовища, санітарного стану і 
благоустрою активізувати роботу по 
виявленню карантинних рослин на 
території Помічнянської ОТГ і 
притягнення до адміністративної  
відповідальності власників, 
орендарів або користувачів 
земельних ділянок 

постійно Голова  комісії 
Хрущ І.В. 
Інспектор з 
благоустрою 
Козаченко С.П. 
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