
УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

_22.07.2021__                                                                                          №__265___

м. Лиман

Про  утворення  робочої  групи  з

локалізації, ліквідації та попередження

подальшого розповсюдження амброзії

полинолистої  та  інших  регульованих

та  шкідливих  організмів  на  території

Лиманської  міської  територіальної

громади

З метою дотримання  фітосанітарних заходів з виявлення, локалізації, ліквідації

та  попередження  подальшого  розповсюдження  амброзії  полинолистої

землевласниками  і  землекористувачами,  підприємствами,  установами  та

організаціями усіх форм власності,  розташованими на території Лиманської  міської

територіальної громади, керуючись Законами України «Про карантин рослин», «Про

захист рослин»,  «Про забезпечення санітарного  та  епідеміологічного  благополуччя

населення», ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Утворити робочу групу з локалізації, ліквідації та попередження подальшого

розповсюдження  амброзії  полинолистої  та  інших  регульованих  та  шкідливих

організмів на території Лиманської міської територіальної громади.

2.  Затвердити  склад  робочої  групи  з  локалізації,  ліквідації  та  попередження

подальшого  розповсюдження  амброзії  полинолистої  та  інших  регульованих  та

шкідливих  організмів  на  території  Лиманської  міської  територіальної  громади

(додаток 1).

3. Щомісячно, у період вегетації  амброзії полинолистої, проводити засідання

робочої  групи щодо дотримання  фітосанітарних заходів  з  локалізації,  ліквідації  та

попередження  подальшого  розповсюдження  амброзії  полинолистої  та  інших

регульованих  та  шкідливих  організмів землевласниками  і  землекористувачами,

підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, розташованими на

території Лиманської міської територіальної громади.

4.  Розпорядження  міського  голови  від  30.05.2018  №305 «Щодо  утворення



робочої групи з локалізації, ліквідації та попередження подальшого розповсюдження

амброзії  полинолистої на території  Лиманської об’єднаної територіальної громади»

визнати таким, що втратило чинність.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на  заступника

міського голови Сироватську І.Л.

Міський голова О.В. Журавльов



Додаток 1

до розпорядження міського голови

Лиманської міської ради

__22.07.2021_№___265_

СКЛАД

робочої групи з локалізації, ліквідації та попередження подальшого розповсюдження

амброзії полинолистої та інших регульованих та шкідливих організмів

на території Лиманської міської територіальної громади

Сироватська Ірина Леонідівна Заступник міського голови, голова робочої 

групи

Авдєєнко Надія Павлівна Заступник міського голови, заступник голови 

робочої групи

Наумов Володимир Вікторович Головний спеціаліст сектору екології та 

природних ресурсів відділу ЖКГ виконавчого 

комітету Лиманської міської ради, секретар 

робочої групи

Члени робочої групи:

Анацький Сергій Володимирович

Богуславський Олег Миколайович

Кабацький Андрій Миколайович

Князєв Віктор Іванович

Коломацький Дмитро Анатолійович

Костенко Костянтин Іванович

Мацегора Валерій Анатолійович

Меделяєва Наталія Василівна

Мікулін Олексій Іванович

Головний  спеціаліст  юридичного  відділу

виконавчого  комітету  Лиманської  міської

ради

Староста  Ярівського  старостинського  округу

(за територіальним розподілом)

Головний  спеціаліст  відділу  економічного

розвитку  і  торгівлі  виконавчого  комітету

Лиманської міської ради

Староста  Коровоярського  старостинського

округу (за територіальним розподілом)

Завідувач  сектору  екології  та  природних

ресурсів  відділу  ЖКГ  виконавчого  комітету

Лиманської міської ради

Староста  Рубцівського  старостинського

округу (за територіальним розподілом)

Директор КП «Лиманська СЄЗ»

Староста  Новоселівського  старостинського

округу (за територіальним розподілом)

Староста  Зарічненського старостинського



Панов Олександр Борисович

Пасічник Євген Олександрович

Рибалко Юлія Володимирівна

Риков Андрій Борисович

Сабініна Ірина Миколаївна

Савченко Світлана Іванівна

Удовиченко Катерина Вікторівна

Філоненко Любов Василівна

Чикало Оксана Віталіївна

округу (за територіальним розподілом)

Староста  Рідкодубівського  старостинського

округу (за територіальним розподілом)

Директор КП  «Лиманський «Зеленбуд»

Староста  Ямпільського  старостинського

округу (за територіальним розподілом)

Староста  Тернівського  старостинського

округу (за територіальним розподілом)

Староста  Дробишевського  старостинського

округу (за територіальним розподілом)

Головний спеціаліст відділу карантину рослин

управління  фітосанітарної  безпеки  ГУ

Держпродспоживслужби в Донецькій  області

(за згодою)

Начальник відділу ЖКГ виконавчого комітету

Лиманської міської ради

Староста  Криволуцького  старостинського

округу (за територіальним розподілом)

Староста  Яцьківського  старостинського

округу (за територіальним розподілом)

Керуючий справами О.В. Погорелов


