
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

05.05.2017 

 

                       № 101 

 

 

Про створення робочої групи з 

організації та проведення заходів 

по боротьбі з регульованими 

карантинними організмами на 

території Миргородського району 

на період 2017-2021 років 

 

 

 Відповідно до статей 6, 13, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про карантин рослин» (із змінами), наказу 

Міністерства аграрної політики України від 27.01.2005 № 40  «Про 

затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ 

карантинних бур’янів», зареєстрованого в Міністерсві юстиції України від 

10.02.2005 за № 201/10481  та з метою ефективної боротьби з карантинними 

бур’янами на території Миргородського району:  

1. Створити районну робочу групу з організації та проведення заходів по 

боротьбі з регульованими карантинними організмами на території 

Миргородського району на період 2017 - 2021 років та затвердити її склад 

(додається). 

2. Затвердити план карантинних заходів з локалізації та ліквідації вогнищ 

амброзії полинолистої та повитиці польової на території Миргородського 

району (додається). 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації О.В.Гуржія. 

 

 

 

Голова 

районної  державної  

 адміністрації                              Ю.КОВАЛЕНКО  

 

 

 

 

 



                                     

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

                                        Розпорядження голови   

                    Миргородської районної      

 державної адміністрації  

                                                                               05.05.2017   №  101 

 

 

 
Склад 

районної робочої групи з організації та проведення заходів по  

боротьбі з регульованими карантинними організмами на території 

Миргородського району на період 2017-2021 рр. 

 

 

Головко  

Юрій Петрович 

- начальник відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, голова робочої групи 

   

Члени робочої групи: 

Федорко 

Ганна Григорівна 

- головний спеціаліст відділу агропромислового 

розвитку райдержадміністрації  

Мироненко 

Ольга Дмитрівна 

- провідний спеціаліст відділу фітосанітарних 

заходів на кордоні управління фітосанітарної 

безпеки ГУ «Держпродспоживслужби» в 

Полтавській області (за згодою) 

Надтока 

Іван Миколайович 

- провідний спеціаліст відділу карантину рослин 

управління фітосанітарної безпеки ГУ 

«Держпродспоживслужби» в Полтавській 

області (за згодою) 

 

  

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                  В.М.Хоменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

                                        Розпорядження голови   

                    Миргородської районної      

 державної адміністрації  

                                                                              05.05.2017   №  101 

 

План 

карантинних заходів з локалізації та ліквідації вогнищ 

амброзії полинолистої та повитиці польової на території  

Миргородського району 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Здійснення контролю за 

дотриманням карантинних 

вимог підприємствами на які 

розповсюджуються карантинні 

обмеження 

Протягом 

року 

Відділ агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

2. Забезпечення документального 

оформлення підкарантинних 

матеріалів, які вивозяться із 

зони карантинного режиму 

(огляд, експертиза, 

сертифікація) 

Протягом 

року 

Провідний спеціаліст 

відділу карантину рослин 

управління фітосанітарної 

безпеки ГУ «Держпрод-

споживслужби» в 

Полтавській області 

3.  Здійснення локалізаційно-

ліквідаційних заходів у місцях 

виявлення невеликих вогнищ. 

01.06.2017 -

30.10.2017 

Відділ агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

4. Інформування ГУ «Держпрод-

споживслужби» в Полтавській 

області щодо запровадження 

карантинного режиму в районі  

Щоквар-

тально 

протягом 

року 

Відділ агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

5. Проведення роз’яснювальної та 

агітаційної роботи серед 

населення про шкідливість 

амброзії полинолистої та 

повитиці польової. 

Протягом 

року 

Відділ агропромислового 

розвитку райдержадмі-

ністрації спільно з 

держінспекторами ГУ 

«Держпродспоживслужби 

в Полтавській області 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                  В.М.Хоменко 


