
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

31.03.2006                                          
 № 155 

 
 
Про заходи  з  екологічно-безпечного 
поводження з непридатними до засто- 
сування  в  сільському  господарстві 
хімічними засобами захисту рослин 
 
 
 Керуючись ст.ст. 13, 21 Закону   України   “Про   місцеві  державні  
адміністрації”, відповідно до обласної Програми поводження з токсичними 
відходами в Запорізькій області, яка затверджена рішенням облради  від 
18.01.2005 № 35, з метою здійснення конкретних заходів щодо усунення 
існуючої загрози від неналежного  поводження з непридатними до застосування 
в сільському господарстві хімічними засобами захисту рослин (далі – ХЗЗР): 
 
 1. Затвердити План заходів з екологічно-безпечного поводження з 
непридатними до застосування в сільському господарстві ХЗЗР у 2006 році  
(далі – план), що додається. 
 
 2. Головам райдержадміністрацій забезпечити неухильне виконання 
плану та інформувати з цього питання головне управління агропромислового 
розвитку облдержадміністрації щоквартально до 10 числа першого місяця, 
наступного  за звітним кварталом. 
 
 3. Зобов’язати голів райдержадміністрацій і рекомендувати органам 
місцевого самоврядування передбачити в місцевих бюджетах на 2007 рік 
видатки на виконання природоохоронних заходів щодо ліквідації негативних 
наслідків від зберігання непридатних до застосування ХЗЗР, перезатарювання 
та транспортування непридатних ХЗЗР у відведенні для цього місця тривалого 
контрольованого зберігання, згідно з розробленими та затвердженими  в 
установленому порядку районними програмами. 
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 4. Начальникам головних управлінь облдержадміністрації: 
агропромислового розвитку, фінансового, економіки і управління з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  організувати роботу в межах 
своїх повноважень і компетенції. 
 
 5. Запропонувати керівникам територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади: Державного управління екології та природних ресурсів в 
Запорізькій області, Запорізької обласної санітарно-епідеміологічної станції, 
територіального управління Держнаглядохоронпраці по Запорізькій області 
виконувати це  розпорядження. 
 
 6. Головному    управлінню   агропромислового  розвитку   
облдержадміністрації поінформувати до 15.12.2006 про виконання 
розпорядження  мене особисто. 
 
 7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації   Буцанова В.П. 
 
 
 
Перший заступник голови обласної 
Державної адміністрації                                                           О.Ч Сін 
 
 
 
 
 
 
 


