
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №582

16 лютого о т о  29 -7______________ 2018 р. ^  сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 21 сесії 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 і озеленення 
населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у

культурно-освітніх та виховних цілях 
на 2017-2021роки”

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 бюджету, 
фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 
2017року № 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 і озеленення населених пунктів області 
та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних 
цілях на 2017-2021роки” (далі -  Програма) такі зміни:

1.1 В розділі 1 „Загальні положення” „Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього...” викласти у новій 
редакції, згідно з додатком 1.

1.2 Розділ 6 „Ресурсне забезпечення Програми” викласти у новій 
редакції, згідно з додатком 2.

1.3 Пункти 13, 13.1., 21 розділу 7 „Напрями діяльності та заходи 
обласної Програми” викласти у новій редакції, згідно з додатком 3.

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 обласних! програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради ^ Р Л ІЙ Н И К



Додаток 1 
до рішення 29 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 16 лютого 2018р.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього - 293004,8 тис.грн.,

В тому числі коштів обласного бюджету - 32800,0 тис.грн., 
Власних коштів -202704,8тис.грн.,
Інших залучених коштів і кредитних коштів та матеріальних 

цінностей - 11500,0 тис.грн.,
Кошти з державного бюджету для здійснення 

природоохоронних заходів - 46000,0тис.грн.

Основні джерела фінансування обласної Програми -  власні кошти.

Заступник голови обласної Ради



Додаток 2 
до рішення 29 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 16 лютого 2018р. №.£&£

6. Ресурсне забезпечення обласної Програми розвитку лісового і 
мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування 
Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення 
лісистості і озеленення населених пунктів області та використання 
об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017- 
2021 роки

Обсяг коштів, 
які

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

Етапи виконання Програми, тис.грн. Всього 
витрат на 

виконання 
Програми, 

тис.грн.

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:
61418,3 72277,9 49568,2 52165,2 57575,2 293004,8

обласний бюджет 4950,0 8350,0 6200,0 6500,0 6800,0 32800,0

власні кошти 31968,3 35927,9 40368,2 44665,2 49775,2 202704,8
кошти 3 

державного 
бюджету

21000,0 25000,0 46000,0

Інші залучені 
кошти і кредитні 

кошти та 
матеріальні 

цінності

3500,0 3000,0 3000,0 1000,0 1000,0 11500,0

Заступник голови обласної Ради гор Хміль



Додаток З 
до рішення 29 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 16 лютого 2018р. № 5<?А/

7. Напрями діяльності та заходи обласної Програми

Загальна
сума 2017 рік 2018

рік
2019
рік

2020
рік

2021
рік

21022,9 2 7 5 2 6 ,4

на
40,1

Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис. 
грн.

155,1 22,9 26,4 30,9 34,8 40,1

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн

2500,0 2500,0

за рахунок державного бюджету 
тис. грн.

46000,0 21000,0 25000,0

21000,0
тЖтЩЩШШр

27500,0

Виконавці вокс.ПП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Загальні витрати, тис. грн. 48500,0 21000,0 27500,0

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис. 
грн.
за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн

2500,0 2500,0

за рахунок державного бюджету 
тис. грн.

46000,0 21000,0 25000,0

■— * £ = = = « 72277,9 49568 2 52165,2 57575,2

Виконавці вокс.ЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 202704,8 31968,3 35927,9 40368,2 44665,2 49775,2

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн. 32800,0 4950,0 8350,0 6200,0 6500,0 6800,0

За рахунок державного 
бюджету,тис. грн. 46000,0 21000,0 25000,0

за рахунок інших залучених коштів 
і кредитних коштів та матеріальних 
цінностей, тис. грн.

11500,0 3500,0 3000,0 3000,0 1000,0 1000,0

Заступник голови обласної Ради /̂/ ̂ Ігор Хміль


