
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про заходи щодо ліквідації осередків карантинного бур’яну - амброзії 

полинолистої та багаторічної рослини – борщівника Сосновського на території 

Мукачівської міської територіальної громади 

 

 

З метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров’я населення, відповідно до Закону України «Про карантин 

рослин», Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішення 

24-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 16.03.2017р. №554 «Про 

затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і 

прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів м. Мукачево в новій 

редакції», керуючись п.п.1, 7 п.«а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Керівникам комунальних підприємств, закладів освіти, культури та 

медицини на території Мукачівської міської територіальної громади 

забезпечити покос та знищення, на закріплених та прилеглих до них територіях, 

карантинних бур’янів амброзії полинолистої та борщівника Сосновського в 

період червень - жовтень 2022. 

2. Старостам старостинських округів Мукачівської міської територіальної 

громади: 

1) забезпечити проведення обстеження території старостинського округу 

на предмет наявності карантинних бур’янів - амброзії полинолистої та 

борщівника Сосновського.  

2) вжити заходів з попередження власників (користувачів) 

дворогосподарств та земельних ділянок щодо необхідності своєчасного 

виконання заходів зі знищення осередків карантинного бур’яну - амброзії 

полинолистої та багаторічної рослини – борщівника Сосновського на 

відповідних земельних ділянках, дворогосподарствах та прилеглих до них 

територіях. 

3. Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради 

забезпечити належне реагування на факти порушення Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 

територій, парків, скверів м. Мукачево. 

4. Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю Мукачівської міської 

ради інформувати населення Мукачівської міської територіальної громади про 
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необхідність постійного проведення заходів із знищення карантинних бур’янів 

через місцеві засоби масової інформації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


