
 
 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

П’ятдесят п’ятої сесії 

 

30.08.2018 р.                                      Летичів                                              №  

 

Про затвердження програми 

боротьби з борщівником 

Сосновського на території 

Летичівської селищної ради, на 

2019-2021 роки 

 

 

  Керуючись п.6 статті 33 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законів України „Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення,” «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель», «Про охорону земель»   відповідно до Бюджетного кодексу 

України, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А:  

1. Затвердити Програму боротьби з борщівником Сосновського на території 

Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки (додається). 

 

2.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища (голова комісії Марчук Н.Б.). 

 

 

Селищний голова                                    І.Тисячний 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішенням 55 сесії Летичівської селищної  

ради від 30.08.2018 р.  № ____ 

  

ПРОГРАМА 

боротьби з борщівником Сосновського 

в Летичівській селищній раді на 2019-2021 роки  

І. Обгрунтування  програми 

           Останніми роками  все більшого  поширення і розповсюдження  в районі  набуває  

небезпечна і небажана  рослина , бур’ян – борщівник Сосновського. 

          Особливістю є те, що зелена маса  борщівника Сосновського містить фурокумарин, що 

спричиняє опіки, викликає  дерматити , особливо  при попаданні  на місце  опіку  сонячних 

променів. Тому навіть  одноразове  торкання  до борщівника  призводить до опіків. Через 1-2 

дні  пошкоджена поверхня  тіла  досягає кількох  сантиметрів, важко гоїться , загострює  

появу  шкірних  захворювань. 

          Борщівник Сосновського – це багаторічна  рослина, досягає  висоти  понад 3 метри, на 

одному місці  може рости 7-8 років. 

          Метою програми є знищення  вогнищ  борщівника Сосновського , недопущення  

утворення дозрівання та висипання насіння, поліпшення  фітосанітарного стану  

сільськогосподарських угідь. 

1.1. Нормативно-правове забезпечення програми  

           Нормативно-правовою основою для розробки даної програми є Закони України  «Про 

державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель», які 

визначають правові, економічні  та соціальні основи організації  здійснення  державного 

контролю  за використанням та охороною земель і спрямовані на їх раціональне  

використання і відтворення  природних ресурсів та охорону довкілля.  

1.2. Стан засміченості сільськогосподарських угідь  

            За результатами обстежень стану сільськогосподарських земель відмічено, що на 

території селищної ради  борщівник Сосновського набув значного поширення і 

розповсюдження. 

            Основними  місцями  його зростання  є  береги річок, потічків, узбіччя доріг, каналів, 

пасовища, необроблювані сільськогосподарські землі, парки, а також поширюється ця 

рослина і на прилеглих територіях житлових масивів. 

 

ІІ. Фінансове забезпечення програми 



         На підставі  обстеження стану території селищної ради  та розрахункового прогнозу 

потреби  в коштах на проведення заходів по боротьбі з борщівником Сосновського, в 

селищній раді   підлягають знищенню  20 га. Взяти до уваги, що площу, уражену 

борщівником, вказано станом на 02.07.2018 року. 

        На засмічених ділянках  борщівником Сосновського необхідно весною  після 

відростання  розетки  до10 см  провести обприскування сумішшю гербіцидів: на основі солей 

гліфосату та на основі діючої речовини клопіраліду. Після часткового його відростання 

повторно провести хімічну обробку. 

         Орієнтовна   потреба в коштах для виконання заходів програми  на 2019-2021 роки 

складає  -  300  тис. грн.,  в  тому числі на 2019 рік – 100,0  тис. грн., на 2020 рік – 100,0   тис. 

грн., на 2021 рік – 100,0 тис.грн., 

         Фінансувати заходи Програми необхідно, виходячи з фактичного обстеження території, 

ураженої борщівником, та з проведення всіх розрахунків норм витрат хімічних речовин для 

боротьби з борщівником. 

ІІІ. Порядок використання коштів селищного бюджету на поліпшення родючості 

сільськогосподарських угідь 

3.1. Загальні положення 

        3.1.1.Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в селищному 

бюджеті  на відповідний рік на придбання  гербіциду   для  знищення борщівника 

Сосновського  хімічним методом. 

                                                                    3.2.    Умови надання коштів 

           3.2.1. Виділені з селищного бюджету кошти  спрямовуються на здійснення   заходів  

боротьби з борщівником Сосновського.           

                                                                     3.3. Використання коштів 

        3.3.1. Підставою для здійснення платежів з розрахунків розпорядника коштів та 

одержувачів коштів є платіжні доручення та інші підтверджуючі документи, зокрема акти 

приймання-здавання виконаних робіт . 

       3.3.2. Бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до чинного 

законодавства.                             

       3.3.3.Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів 

здійснюється за формою та у порядку, встановлені Державним казначейством України.  

ІV. Очікувані результати виконання програми  

          В результаті реалізації Програми очікується отримати такі результати: 

- недопущення засміченості борщівником Сосновського додаткових площ, зменшення 

джерел  розповсюдження його насіння на прилеглі території. 

V. Інформативна робота на території громади 



        Проводити інформативну роботу через засоби масової інформації з установами, 

організаціями, підприємствами усіх форм власності та з приватними особами про 

необхідність боротьби з борщівником Сосновського. 

        Повідомляти вказаних учасників про початок реалізації Програми, про необхідність 

виконання заходів Програми та дотримання термінів виконання. 

Паспорт 

селищної цільової програми  боротьби з борщівником Сосновського в Летичівській 

селищній раді на 2018-2022 роки 

1. Ініціатор розроблення програми – Летичівська селищна рада. 

2. Розробник програми – Летичівська селищна рада. 

3. Термін реалізації програми – 2019 – 2021 роки. 

4. Етапи фінансування програми – щорічно при наявності фінансових ресурсів в селищному 

бюджеті. 

5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.): 

  

Роки 

                      Обсяги фінансування, грн. 

Всього В т.ч. за джерелами фінансування 

Селищний 

бюджет 

Інші 

джерела 

2019-2021 300,0     

в  т.ч. 2019 100,0     

      2020 100,0     

       2021 100,0     

 

6. Очікувані результати виконання програми – недопущення засміченості борщівником 

Сосновського додаткових площ, зменшення  джерел розповсюдження  його насіння на 

прилеглих територіях. 

7. Термін проведення звітності – щорічно.  

8. Контроль за виконанням Програми – виконавчий комітет Летичівської селищної ради. 

 

 

 

 

Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування селищної цільової програми  



Назва замовника: Летичівська селищна рада. 

Назва програми: «Програма боротьби з борщівником Сосновського в Летичівській селищній 

раді на 2019-2021 роки 

№ 

з/п 

Найменування 

заходу 

Виконавець Термін 

виконання 

орієнтовні обсяги  фінансування, 

тис. грн. 

Очікувані 

результати 
  

роки всього в т.ч. за джерелами 

фінансування 

  

селищний   
  

1 Знищення 

борщівника 

Сосновського 

Летичівське КГП 

«Злагода», 

установи, 

організації, 

підприємства усіх 

форм власності, 

приватні особи, 

виконавчий 

комітет селищної 

ради 

2019-2021 

  

  

  

  

  

  

  300,0   Недопущення 

засміченості  

борщівником 

Сосновського 

додаткових площ, 

зменшення джерел 

розповсюдження 

його насіння на 

території 

  

  
  

  
 

 

 

 


