
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

15.07.2021 № 474 

 
Про створення постійно діючої комісії із локалізації та ліквідації амброзії 

полинолистої на території Пирятинської міської територіальної громади 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статей 7,9,10 Закону України „Про захист рослин‟,  на виконання  

Програми фітосанітарних заходів по ліквідації регульованих шкідливих 

організмів на території Полтавської області на 2019-2023 роки, затвердженої 

рішенням тридцять третьої сесії  Полтавської обласної ради сьомого скликання 

від 03 червня 2020 року № 1348 (зі змінами), Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської територіальної  громади на 2021 рік, 

затвердженої  рішенням одинадцятої сесії Пирятинської міської ради  восьмого 

скликання від 26 травня  2021року  № 447, з метою зменшення  негативного 

впливу на навколишнє середовище та здоров՚я  населення виконком міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити постійно діючу комісію із локалізації та ліквідації амброзії 

полинолистої на території Пирятинської міської територіальної громади та 

затвердити її склад (додається). 

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію із локалізації та 

ліквідації амброзії полинолистої на території Пирятинської міської 

територіальної громади (додається). 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

 

 

Секретар ради Сергій ПАЗЮК 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконкому  

міської ради 

15.07.2021 № 474  

 

Склад 

постійно діючої комісії із локалізації та ліквідації  амброзії  полинолистої 

на території Пирятинської міської територіальної громади 

 

Мельниченко 

Михайло Володимирович                           

 - заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради,          

голова Комісії 

   

Грицай 

Валентина Іванівна 

  - провідний спеціаліст сектору     

агропромислового розвитку управління 

економіки та агропромислового розвитку 

виконкому міської ради, секретар Комісії 

 

 

члени Комісії: 

Копшар  

Ольга Миколаївна 

- провідний спеціаліст відділу карантину 

рослин управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління  Держпродспожив-

служби в Полтавській області  (за згодою) 

   

Криницький  

Олександр Васильович 

- майстер з благоустрою КП „Каштан‟ 

Никоненко 

Аліна Миколаївна 

 - провідний спеціаліст відділу прогнозування,  

фітосанітарної  діагностики та аналізу ризиків 

Головного  управління Держпродспожив- 

служби в Полтавській області   (за згодою) 

 

Повшедний 

Павло Васильович 

  - завідувач сектору агропромислового 

розвитку управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради, заступник голови Комісії 

   



Упир  

Тетяна  Володимирівна 

 - провідний спеціаліст відділу карантину 

рослин управління фітосанітарної безпеки 

Головного  управління Держпродспожив-

служби в Полтавській області   (за згодою) 

   

Ящик  

Ірина Анатоліївна 

 - головний спеціаліст відділу земельних та 

екологічних питань виконкому міської ради 

Староста відповідного старостинського округу, де проводиться обстеження 

земельних ділянок Пирятинської міської територіальної громади з метою 

виявлення вогнищ амброзії  полинолистої .   

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради  Ірина КОЗІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконкому 

міської ради 

15.07.2021 № 474 

 

 

Положення 

про постійно діючу комісію із локалізації та ліквідації амброзії полинолистої  

на території Пирятинської міської територіальної громади 

 

 1. Комісія із локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території 

Пирятинської міської територіальної громади (далі – Комісія) є постійно 

діючим органом при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради, яка 

утворюється з метою обстеження земельних ділянок на предмет виявлення та 

ліквідації амброзії полинолистої  на території громади. 

 2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, Програмою фітосанітарних заходів по ліквідації 

регульованих шкідливих організмів на території Полтавської області                  

на 2019 – 2023 роки, затвердженою рішенням тридцять третьої сесії  

Полтавської обласної ради сьомого скликання від 03 червня року № 1348, 

Програмою покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік, затвердженою  рішенням одинадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 447, цим Положенням 

та іншими актами законодавства України. 

3. Основними завданнями Комісії є: 

 1) Обстеження земельних ділянок Пирятинської міської територіальної 

громади з метою виявлення вогнищ амброзії полинолистої; 

 2) складання Акта обстеження установленої форми, затверженого 

рішенням пленарного засідання тридцять третьої сесії Полтавської обласної 

ради сьомого скликання від 03 червня 2020 року № 1348, по кожному 

населеному пункту із зазначенням видів і обсягів необхідних робіт по ліквідації 

амброзії полинолистої; 

 3) контроль за виконанням робіт із локалізації та ліквідації амброзії 

полинолистої; 

 4) складання Акта виконаних робіт з ліквідації регульованих шкідливих 

організмів установленої форми, затверженого рішенням пленарного засідання 

тридцять третьої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання                 

від 03 червня 2020 року № 1348, по кожному населеному пункту. 

 4. Комісія має право: 

 1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на 

неї завдань; 



 2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 

виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, громадян (за їх згодою); 

 3) запрошувати керівників та інших представників суб’єктів 

господарювання (їх посадових та службових осіб), фізичних осіб, дії чи 

бездіяльність яких стали підставою для розгляду відповідного питання 

Комісією, отримувати від них інформацію, документи та матеріали, необхідні 

для виконання покладених на неї завдань; 

 4) звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою 

припинення порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання або 

окремих громадян; 

 5) ініціювати питання про притягнення до відповідальності осіб за 

порушення ними норм законодавства; 

 6) взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

 5. Комісію очолює голова Комісії, який організовує її роботу, розподіляє 

обов’язки між членами Комісії та проводить засідання. За відсутності голови 

Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії. 

 6.Організаційною формою роботи Комісії є виїзд до населених пунктів 

Пирятинської міської територіальної громади з метою виявлення вогнищ 

амброзії полинолистої та контролю за роботами з їх локалізації та ліквідації. 

 7.Виїзд Комісії вважається правомочним, якщо присутні не менше 

половини її членів. 

 8.Засідання Комісії протоколюється. Протокол підписує голова та секретар 

Комісії. 

 9.Результати обстеження Комісії фіксуються в Актах обстеження та Актах 

виконаних робіт. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


