від 18 лютого 2016 року

№ 39-р

Про організацію та проведення
операції «Первоцвіт – 2016»
Відповідно до законів України «Про охорону навколишнього природного
середовища», «Про рослинний світ» та «Про Червону книгу України», на
виконання листа Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області від
15 лютого 2016 року № 09-3/276 та з метою посилення державного контролю в
галузі збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, що занесені до
Червоної книги України та інших природоохоронних списків:
1. Утворити районну рейдову групу
«Первоцвіт – 2016» (далі – рейдова група).

для

проведення

операції

2. Затвердити склад районної рейдової групи (додається).
3. Рейдовій групі вжити заходів щодо охорони дикоростучих рідкісних
видів ранньоквітучих, ендемічних і реліктових рослин, а також рослин, що
знаходяться під загрозою зникнення і занесених до Червоної книги України,
заборони торгівлі ними на ринках та поза їх межами.
4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:
провести належним чином профілактично-роз’яснювальну роботу серед
населення з питань збереження дикоростучих рідкісних видів рослин та міри
відповідальності за їх знищення та реалізацію без відповідного дозволу;
проінформувати Державну екологічну інспекцію в Кіровоградській
області про проведену роботу до 01 червня 2016 року.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
18 лютого 2016 № 39-р

СКЛАД
районної рейдової групи для проведення операції
«Первоцвіт – 2016»
Голова рейдової групи
КОПІЄВСЬКИЙ
Михайло Дмитрович

-

перший заступник голови районної
державної адміністрації

Члени рейдової групи:
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

КЛИМЕНКО
Ольга Олександрівна

-

кореспондент газети «Чисте джерело»

ЛАГОДА
Наталія Олександрівна

-

завідувач сектору юридичної роботи та
контролю апарату райдержадміністрації

ТРІЩЕНКО
Ігор Юрійович

-

головний спеціаліст відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

_________________________

