від 07 грудня 2015 року

№ 340-р

Про комплекс заходів, пов’язаних з реалізацією
новорічних ялинок та охороною хвойних
насаджень від незаконних порубок
у передноворічний період 2015 року
Відповідно до статей 16, 21, 28 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статей 19, 31, 32, 33 Лісового Кодексу України, на виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 листопада
2015 року за № 467-р «Про комплекс заходів, пов’язаних з реалізацією
новорічних ялинок та охороною хвойних насаджень від незаконних порубок у
передноворічний період 2015 року» та метою запобігання незаконним порубкам
хвойних з насаджень в лісових масивах району в передноворічний період
2015 року та налагодженню централізованої реалізації новорічних ялинок:
1.
Утворити
районний
штаб
для
природоохоронних заходів (далі – районний штаб).

організації

проведення

2. Затвердити склад районного штабу згідно з додатком.
3. Районному штабу утворити рейдову групу для попередження та
виявлення фактів незаконних порубок хвойних насаджень, особливо в лісових
масивах прилеглих до населених пунктів.
4. Рекомендувати державному підприємству «Голованівське лісове
господарство» забезпечити:
до 15 грудня 2015 року біля адміністративного приміщення державного
лісогосподарського підприємства, лісництва, розсадників, уздовж автошляхів
на ринках селищ та сіл району організувати реалізацію новорічних ялинок;
заготівлю новорічних ялинок проводити на спеціально визначених
лісових ділянках та під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів;
відпуск новорічних ялинок для оптових покупців проводити з
обов’язковим маркуванням спеціальними пластиковими бирками зі штрихкодом.
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5. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації провести
роз’яснювальні роботи у засобах масової інформації для доведення до
населення вимог природоохоронного законодавства та порядку придбання
новорічних ялинок.
6. Голованівському відділу Головного управління Національної поліції
України в Кіровоградській області:
забезпечити вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб
винних у порушенні природоохоронного законодавства;
організовувати та проводити перевірки транспортних засобів щодо
законності перевезення новорічних ялинок.
7. Державному підприємству «Голованівське лісове господарство»
проінформувати відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації про
виконання даного розпорядження до 15 січня 2016 року.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
07 грудня 2015 № 340-р

СКЛАД
районного штабу для організації проведення природоохоронних заходів
Начальник районного штабу
-

КОПІЄВСЬКИЙ
Михайло Дмитрович

перший заступник голови районної
державної адміністрації

Секретар районного штабу
-

ТРІЩЕНКО
Ігор Юрійович

головний спеціаліст відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Члени районного штабу:
БАБІЙ
Олександр Борисович

-

Державний інспектор з охорони
навколишнього природного середовища в
Кіровоградській області

ГОЛОВАНЬ
Олександр Павлович

-

начальник Голованівського відділу
Головного управління Національної
поліції України в Кіровоградській області

ГОНЧАРЕНКО
Костянтин Васильович

-

директор державного підприємства
«Голованівське лісове господарство»

КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

начальник відділу агропромислового
розвитку райдержадміністрації

ЛАГОДА
Наталія Олександрівна

-

завідувач сектору юридичної роботи та
контролю апарату райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

