
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №520 

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання
від ЗО червня 2017 року № 382 

„Про обласну Програму розвитку лісового і мисливського 
господарств в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому 

обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 
підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості та озеленення 

населених пунктів області та використання об’єктів тваринного свпу у культурно-
освітніх та виховних цілях на 2017 - 2021 роки"

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення подальшого розвитку лісів 
та підвищення лісистості області до оптимального рівня, надаючи значення 
екологічній, соціальній та економічній функціям цих лісів, враховуючи 
клопотання облдержадміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради 
з питань агропромислового комплексу і земельних відносин, з питань охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 
використання надр, з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2017 
року № 382 „Про Обласну програму розвитку лісового і мисливського 
господарств в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому 
обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 
„Віноблагроліс”, підвищення лісистості та озеленення населених пунктів 
області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 
2017-2021 роки” (далі Програма) такі зміни:

1.1 Пункти 17, 18 Розділу 7 „Напрями діяльності та заходи Програми” 
викласти у новій редакції, згідно з додатком 1.



2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин 
(Барцьось В.В.), з питань охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної безпеки та раціонального використання надр (Крисько В.Г.), з 
питань бюджету, фінансів та ечобласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А. Олійник



Додаток № 1 
до рішення 27 сесії обласної Ради 

7 скликання від 20 грудня 2017 року № 520

7. Напрями діяльності та заходи обласної Програми

Загальна
сума 2 017р. 2 018р. 2 019р. 2 020р. 2 021р.
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МіМВЩк
Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року

Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , 

тис. грн. 3700,0 600,0 700,0 700,0 800,0 900,0

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн. 10500,0 1400,0 2000,0 2200,0 2400,0 2500,0
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ІШ Іів
Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"

Термін виконання заходу Кінець кожного року

Джерела фінансування

за рахунок власних коштів, тис. 
грн. 1900 200,0 300,0 400,0 500,0 500,0

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн. 1800,0 600,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль


