
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія Кіровоградської обласної ради з питань
агропромислового комплексу та земельних відносин

від 13 травня 2016 року № 35
м. Кіровоград 

Про хід виконання обласних програм з локалізації, 
проведення боротьби з американським білим 
метеликом та ліквідації амброзії полинолистої на 
території Кіровоградської області на 2012-2016 роки 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  Лапицької  Тетяни  Володимирівни  –
головного  державного  фітосанітарного  інспектора,  голови  комісії  з  реорганізації
Державної фітосанітарної інспекції Кіровоградської області про хід виконання обласних
програм  з  локалізації,  проведення  боротьби  з  американським  білим  метеликом  та
ліквідації амброзії полинолистої на території Кіровоградської області на 2012-2016 роки,
постійна комісія установила, що в результаті проведених заходів протягом 2015 року на
територіях  сільськогосподарських  підприємств,  фермерських  господарств,  установ,
організацій,  закладів  освіти,  культури,  охорони здоров’я,  сільських  та  селищних рад,
населених пунктів, присадибних ділянках громадян, заходи зі знищення  карантинних
бур’янів проведено на 165 тис.га, у тому числі на 133,1 тис.га по амброзії полинолистій.
Крім цього,  на площі 0,2 тис.га проведені заходи по ліквідації  гусені американського
білого  метелика.  У  звітному  періоді  заходи  програм  з  бюджетів  різних  рівнів  не
фінансувались, а проведені в рамках загального благоустрою або інтегрованого захисту
посівів. Відповідно до Порядку формування обласних цільових програм, моніторингу та
звітності  про  їх  виконання,  затвердженого  рішенням  обласної  ради  від  30 березня
2007 року  № 191,  виконання  програми  припиняється  після  закінчення  встановленого
терміну.  Відповідальний виконавець програми складає заключний звіт  про результати
виконання  програми  та  подає  його  на  розгляд  обласної  ради  разом  з  відповідними
документами  за  встановленою  формою  не  пізніше  ніж  у  двомісячний  термін  після
закінчення встановленого терміну виконання програми. Враховуючи викладене,

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 
ВИРІШИЛА:

Державній  фітосанітарній  інспекції  Кіровоградської  області  до  01 березня
2017 року забезпечити подання на  розгляд  обласної  ради  питань  стосовно виконання
обласної  програми  з  ліквідації  амброзії  полинолистої  на  території  Кіровоградської
області  на  2012-2016роки,  затвердженої  рішенням Кіровоградської  обласної  ради  від
30 березня 2012 року № 289 та обласної програми з локалізації та проведення боротьби з
американським білим метеликом на території Кіровоградської області на 2012-2016 роки,
затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 30 березня 2012 року № 290.

Голова постійної комісії М.Давидовський


