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Проект

РІШЕННЯ
2020 р. сесія 8 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Кабінету Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України щодо проекту Державної стратегії управління
лісами України до 2035 року

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій обласної 
Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Підтримати звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання 
до Кабінету Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України щодо висловлення зауважень стосовно проекту Державної 
стратегії управління лісами України до 2035 року , що додається.

2. Скерувати це звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України для відповідного реагування.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин 
(В.В. Бень).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до рішення___сесії обласної

Ради 8 скликання 
від _ ___ _ _ _  2020 року № ___

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Кабінету Міністрів 

України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 
щодо проекту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року

Сьогодні лісова галузь стоїть на порозі суттєвих змін і від виваженої 
позиції на всіх рівнях у галузі та в суспільстві залежить майбутнє лісового 
господарства та екологічна стабільність держави.

Питання реформування та розвитку лісового господарства обговорюється 
вже останні п’ять років. У 2017 році спільними зусиллями було зупинене 
намагання Мінагрополітики запровадити реформування лісового господарства 
шляхом створення єдиного суб’єкта господарювання і ліквідації державних 
лісогосподарських підприємств як юридичних осіб.

Сьогодні в рамках Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
напрацьовується Державна стратегія управління лісами України до 2035, 
основним фокусом якої є реформа інституційної структури лісового 
господарства, коли під приводом розділення функцій управління 
пропонується створення єдиного суб’єкта господарювання, який 
здійснюватиме управління всіма державними лісогосподарськими 
підприємствами.

Пропозиція щодо створення єдиного суб’єкта господарювання 
суперечать ініціативі Президента України про децентралізацію, крім того 
створення єдиного суб’єкту господарювання призведе до:

• виведення з-під впливу обласних Рад і обласних державних 
адміністрацій прийняття управлінських рішень з ведення лісового господарства 
на місцях, позбавлення голів відповідних місцевих державних адміністрацій 
повноважень щодо погодження осіб, які призначаються та звільняються з 
посади керівника підприємства;

• підвищення вірогідності виникнення корупційних ризиків при прийнятті 
і виконанні рішень по підприємству;

• низького рівня оперативного вжиття заходів у разі виникнення 
надзвичайної ситуації на місцевому рівні;

• несвоєчасності реагування на проблемні питання ведення лісового 
господарства на місцевому рівні через віддаленість керівництва, відсутності 
контролю та інформації про реальний стан справ на місцевому рівні;

• створення монополіста у питаннях реалізації деревини призведе до 
ймовірної руйнації деревообробної галузі в регіонах.



Лісова галузь потребує зміни у питаннях фінансового забезпечення. Не 
можна вимагати застосування природозберігаючих технологій, не створивши 
передумови для залучення інвестицій та надавши відповідні ресурси для 
придбання необхідного обладнання. Створення єдиного суб’єкта 
господарювання не вирішить цих проблем.

Потрібно розуміти, що лісове господарство тісно пов’язано з іншими 
секторами української економіки -  деревообробкою, сільським господарством, 
туризмом. Від існування лісів та забезпечення їх стабільного розвитку залежить 
екологічна стабільність держави та виконання нею своїх міжнародних 
зобов’язань. Тому всі реформи повинні бути виваженими та збалансованими.

Враховуючи вищезазначене, звертаємось із проханням врахувати 
зауваження до запропонованої моделі управління лісами, зокрема 
недопущення створення єдиного суб’єкту господарювання, який 
здійснюватиме управління всіма державними лісогосподарськими 
підприємствами.

Схвалено депутатами Вінницької обласної Ради 8 скликання


