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Про внесення змін до Обласної програми досягнення оптимального рівня
лісистості у Вінницькій області на 2012 —2025 роки, затвердженої рішенням
8 сесії обласної Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 232
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання Указу Президента України від
4 листопада 2008 року № 995/2008 „Про деякі заходи щодо збереження та
відтворення лісів і зелених зон”, листа Президента України від ЗО листопада
2007 року №1-1/2252 „Щодо досягнення оптимальних показників лісистості в
Україні”, з метою забезпечення поступового збільшення площі лісів та їх
ресурсного
потенціалу,
підтримання
екологічної рівноваги,
захисту
сільськогосподарських земель від негативного впливу ерозійних процесів,
враховуючи клопотання облдержадміністрації та висновки постійних комісій
обласної Ради з питань охорони навколишнього природного середовища,
екологічної безпеки та раціонального використання надр, з питань
агропромислового комплексу і земельних відносин, з питань бюджету, фінансів
та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1.
Внести до Обласної програми досягнення оптимального рівня лісистості у
Вінницькій області на 2012-2025 роки, затвердженої рішенням 8 сесії обласної
Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 232 такі зміни :
1.1 викласти розділ 1 „Загальна характеристика Обласної програми
досягнення оптимального рівня лісистості у Вінницькій області на 2012-2025
роки” в новій редакції згідно з додатком.
1.2 текст розділу 2 „Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма” доповнити таким реченням „Також в лісах проживають: зубри-90
гол., лось - 14 гол., олень благородний - 214 гол., олень плямистий - 708 гол.,
лань - 170 гол., козуля - 7245 гол., муфлон - 39 гол., кабан - 2179 гол., які
відносяться до державного мисливського фонду і підлягають охороні,
відтворенню та збереженню існуючого поголів’я”.
1.3 текст розділу 3 „Мета програми” доповнити таким текстом:
„ - збільшення поголів’я мисливських тварин на території області до
оптимального рівня та посилення контролю за охороною і захистом мисливських
тварин”.

1.4 розділ 5 „Фінансування заходів Програми” доповнити таким текстом :
- охорона державного мисливського фонду;
- придбання та завезення з інших регіонів та в середині області
мисливських тварин з метою їх обміну поголів’ям;
- придбання кормів для підгодівлі мисливських тварин.
1.5 абзац 1 розділу 6 „Завдання Програми та очікувані результати її
виконання” викласти в новій редакції.
„Реалізація Програми передбачає значне збільшення площі земель лісового
фонду за рахунок створення нових захисних насаджень, досягнення якісно
нового рівня ведення лісового господарства, поліпшення стану лісів, підвищення
їх продуктивності, посилення екологічних та соціально - економічних функцій
лісів області та значне збільшення чисельності мисливських тварин”.
1.6 розділ 7 „Ресурсне забезпечення Програми” викласти в новій редакції
згідно з додатком.
1.7 розділ 8 „Напрями діяльності та заходи Програми” викласти в новій
редакції згідно з додатком.
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань охорони навколишнього природного середовища,
екологічної безпеки та раціонального використання надр (Крисько В.Г.), з
питань агропромислового комплексу і земельних відносин (Барцьось В.В.), з
питань бюджету, фінансів та обласних прсуррам (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради

К. ОЛІЙНИК
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Додаток 1
до рішення '5 7- сесії
обласної Ради 7 скликання
від
рЬ.

І.Загальна характеристика обласної програми
збільшення лісистості Лісів Вінниччини
до оптимального рівня на 2012-2025 роки

1

Ініціатор розроблення програми:

2

Дата, номер і назва розпорядчого
документу органу виконавчої влади до
розроблення Програми

3

Розробник Програми

4
5

Співробітник Програми
Відповідальний виконавець Програми

6
7

Учасник Програми
Терміни реалізації Програми

7.1. Етапи виконання Програми ( для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
приймають участь у виконанні
програми (для комплексних програм)
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього
9.1. В тому числі бюджетних коштів
- з них коштів обласного бюджету

Вінницьке обласне управління
лісового та мисливського
господарства
лист Президента України від
30.11.2007 року №1-1/2252
«Щодо досягнення оптимальних
показників лісистості в Україні»,
Указу Президента України від
04.11.2008 року № 995/2008 «Про
деякі заходи щодо збереження та
відтворення лісів і зелених зон»,
Вінницьке обласне управління
лісового та мисливського
господарства
Вінницьке обласне управління
лісового та мисливського
господарства
I етап 2012-2016 роки
II етап 2017-2025 роки
I етап 2012-2016 роки
II етап 2017-2025 роки
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795204,2 тис.грн.

103556,2 тис.грн.
8908,2 тис.грн.

1

- коштів обласного фонду охорони
навколишнього природного
середовища, тис.грн.
- коштів, які надходять у порядку
відшкодування втрат
сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва на
спец.рахунки
- коштів державного бюджету
9.2. Власні кошти підприємств
10. Основні джерела фінансування
програми

16834,0 тис.грн.

7000,0 тис.грн

70814,0 тис.грн.
691648,0 тис.грн.
- власні кошти;
- кошти державного бюджету
- кошти обласного бюджету
- кошти фонду охорони
навколишнього природного
середовища;
- кошти відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва
(на спец.рахунки обласної,
районних, сільських, селищних,
міських рад)

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
У постійному користуванні Вінницького обласного управління лісового
та мисливського господарства, що належить до сфери управління Державного
агентства лісових ресурсів України, перебуває 211,9 тис. га лісів, з них ліси
природоохоронного, наукового, історико - культурного призначення 16,1 тис.
га, рекреаційно - оздоровчі ліси 35,3 тис. га, захисні - 29,8 га, експлуатаційні 130,7 га. Також в лісах проживають: зубри-90 гол., лось - 1 4 гол., олень
благородний - 214 гол., олень плямистий - 708 гол., лань- 170 гол., козуля 7245 гол., муфлон - 39 гол., кабан -2179 гол., які відносяться до державного
мисливського фонду і підлягають охороні, відтворенню та збереженню
існуючого поголів’я.
Насадження за віковими групами представлені таким чином:
• Молодняки - 41,2тис. га (20%);
• Середньовікові - 120,1 тис. га (55%);
• Пристигаючі - 25,4 тис. га (13%);
• Стиглі та перестійні - 25,1 (12%).

Загальний запас деревостанів становить 45,9 млн. куб. м.
В лісах області налічується 62 різноманітних деревних та чагарникових
видів, які за переважаючими породами об’єднані в такі групи:
• Хвойні насадження - 11,0 тис. га (5,5%);
• Твердолистяні -181,8 тис. га (91,6%);
• М ’яколистяні - 4,3 тис. га (2,2%);
• Інші - 1,3 тис. га (0,7%).
Породний склад державного лісового фонду представлений такими
деревними породами: дуб - 157,2 тис. га (79%), ясен - 14,4 тис. га (7%), граб 7,8 тис. га (4%) , сосна - 7,9 тис. га (4%), ялина - 3,1 тис. га (2%) та інші.
Оптимальний рівень лісистості для Вінницької області становить 15%.
На сьогодні цей показник-13,8%, що у два рази нижчий, ніж у більшості країн
Європи.
Для досягнення оптимального рівня лісистості в області необхідно
створити 31,5 тис. га нових лісів на малопродуктивних та деградованих землях.
Найнижчий показник лісистості складає у Козятинському районі - 4,8%,
Липовецькому 5,3%, Теплицькому - 6,3%), Чернівецькому - 8,3%.
Програмою передбачається забезпечення поступового збільшення площі
лісів та їх ресурсного потенціалу, що сприятиме підтриманню екологічної
рівноваги, захисту сільськогосподарських земель від негативного впливу
ерозійних процесів.
3. Мета Програми
Програма передбачає реалізацію в області державної політики в сфері
лісових відносин в ключових напрямках лісогосподарської діяльності.
Програма визначає основні напрямки та джерела забезпечення
збалансованого розвитку лісового господарства області і включає систему
заходів, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних
функцій лісів.
Метою Програми є:
- поступове збільшення показників
лісистості та поголів’я
мисливських тварин на території області до оптимального рівня ;
- раціональне використання лісових ресурсів та мисливських тварин,
підвищення продуктивності лісів , поліпшення якісного складу лісових
насаджень;
- нарощування природоохоронного потенціалу лісів, збереження їх
біологічного різноманіття;
- підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних
антропогенних факторів, зміни клімату;
- розширення робіт із захисного лісорозведення;
- посилення державного контролю за охороною, захистом, використання
та відтворення лісів і мисливських тварин;

З

- удосконалення нормативно — правової бази у галузі лісового
господарства та її узгодження з міжнародними принципами сталого
розвитку та управління лісами;
- забезпечення
завершення
суцільної
інвентаризації
лісів
з
виготовленням правовстановлюючої документації на користування
земельними
ділянками
державного
лісового
фонду,
їх
лісовпорядкування і розроблення відповідних проектів організації та
розвитку лісового та мисливського господарства;
- впровадження у лісогосподарське виробництво досягнень сучасної
лісівничої науки, проведення робіт з моніторингу лісів, розширення
застосування
науково
обґрунтованих
методів
раціонального
використання природних ресурсів лісу, завершення комп’ютеризації
галузі.
4. Обґрунтування шляхів і заходів розв’язання проблеми,
терміни та етапи виконання Програми
До основних шляхів виконання Програми належать:
1.
Збільшення лісистості області до оптимального рівня шляхом
створення нових лісових насаджень.
2.
Раціональне
використання лісових та мисливських ресурсів,
підвищення продуктивності лісів та мисливських угідь, поліпшення якісного
складу лісових насаджень, збереження їх біологічного різноманіття, шляхом
введення в їх склад цінних біологічно - стійких, продуктивних порід .
3.
Вдосконалення лісонасіннєвої та розсадницької бази шляхом
модернізації устаткування та обладнання.
4.
Виготовлення правовстановлюючої документації на прийняті землі.
5.
Розширення робіт з проведення лісорозведення шляхом збільшення
заліснених площ малопродуктивних та деградованих земель.
6.
Нарощування природоохоронного потенціалу лісових насаджень.
Завезення з інших регіонів мисливських тварин з метою зменшення
інбридингу.
7.
Створення ефективної системи охорони і захисту мисливських
тварин і лісів від пожеж, шкідників і хвороб лісу та інших лісопорушень.
8.
Впровадження у лісогосподарське виробництво досягнень сучасної
лісівничої науки, проведення робіт з моніторингу лісів, розширення
застосування науково обґрунтованих методів раціонального використання
природних ресурсів лісу.
10. Постійне підвищення професійного рівня працівників лісового та
мисливського господарства.
5. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Роботи пов’язані з виконанням запланованих заходів здійснювати за
рахунок коштів державного, обласного бюджетів,
власних коштів
лісогосподарських підприємств, а також інших джерел фінансування.
Матеріально - технічне та ресурсне забезпечення лісогосподарських
підприємств здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, які
розподіляються
лісогосподарським
підприємствам
безпосередньо
Міністерствами і відомствами, яким вони підпорядковані, за рахунок коштів
обласного бюджету , коштів фонду охорони навколишнього природного
середовища,
місцевих
бюджетів
(коштів
відшкодування
втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) та за рахунок
власних коштів лісогосподарських підприємств.
Фінансування заходів Програми, спрямованих на створення нових
захисних лісонасаджень та полезахисних смуг за слідуючим переліком робіт, а
саме:
• садіння та висівання лісу;
• реконструкцію насаджень;
• догляд за лісовими культурами ;
• доповнення лісових культур;
• обробіток грунту під створення лісових культур;
• заготівлю та придбання насіння лісових культур;
• вирощування посадкового матеріалу;
• відведення земель під заліснення;
• оформлення правовстановлюючої документації на прийняті землі;
• проектування об’єктів лісорозведення;
• рекультивація порушених земель;
• охорона створених лісових насаджень від пожеж та випасання худоби;
• охорона державного мисливського фонду;
• придбання та завезення з інших регіонів та в середині області
мисливських тварин з метою їх обміну поголів ’ям ;
• придбання кормів для підгодівлі мисливських тварин ;
• придбання основних засобів для проведення робіт по створенню захисних
лісових насаджень та охорони, відтворення тваринного світу,
боротьби з браконьєрством проводити із залученням коштів
державного, обласного, місцевого бюджетів, обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища, коштів, які надходять в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва до місцевих бюджетів усіх рівнів.
• придбання паливо - мастильних матеріалів.
6. Завдання Програми та очікувані результати її виконання
Реалізація Програми передбачає значне збільшення площі земель лісового
фонду та чисельності мисливських тварин за рахунок створення нових
захисних насаджень, досягнення якісного нового рівня ведення лісового та
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мисливського господарства , поліпшення стану лісів, підвищення їх
продуктивності, посилення екологічних та соціально - економічних функцій
лісів області. Програмою передбачається перехід до системи ведення лісового
та мисливського господарства на зонально - типологічній основі.
Передбачено поступове збільшення площі лісів до 2025 року на 11,2 тис.
га, і відповідно досягнення показника лісистості на території області від 13,8%
до 15%. При цьому очікуване збільшення загального запасу деревостанів
становить близько 5 %.
Виконання Програми сприятиме позитивним змінам довкілля,
нормалізації концентрації парникових газів в атмосфері, захисту
сільськогосподарських угідь від шкідливого впливу водної та вітрової ерозії.
7. Ресурсне забезпечення Програми тис. грн.
І етап виконання Г рограми
Обсяг коштів, які
пропонуються на
виконання
Програми

II етап
виконання
Програми
(20172025роки)

Всього
витрат на
виконання
програми
до 2025
року

2012 рік

2013
рік

2014
рік

2015
рік

2016
рік

Обсяг коштів
всього, в тому
числі:

52855

56390

56515

57176

57176

515092,2

795204,2

Державний бюджет

4904

5070'

5070

5070

5070

45630

70814

Обласний бюджет

600

600

600

600

600

5908,2

8908,2

Фонд охорони
навколишнього
середовища

1234

1200

1200

1200

1200

10800

16834

Місцевих бюджетів
(коштів від
відшкодування
втрат
сільськогосподаоськ
ого і
лісогосподарського
виробництва)

500

500

500

500

500

4500

7000

45617

49020

49145

49806

49806

448254

691648

Власні кошти

л &

/

V

8. Напрямки діяльності та заходи обласної Програми

2012
Заготівля насіння ,тонн
Виконавці
Термін виконання заходу
Середньозважена вартість
одиниці робіт, грн.
Загальні витрати, тис.грн.
за рахунок власних
коштів тис.грн.
за рахунок коштів
державного бюджету
тис.грн.
за рахунок коштів
обласного бюджету
тис.грн.
за рахунок коштів Фонду
охорони навколишнього
середовища млн.грн.
за рахунок місцевих
бюджетів(кошти від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва)тис.грн.
Вирощування
посадкового
матеріалу ,тис.шт.
Виконавці
Термін виконання заходу
Середньозважена вартість
одиниці робіт, грн.
Загальні витрати, тис.грн.
за рахунок власних
коштів тис.грн.
за рахунок коштів
державного бюджету
тис.грн.

1396

II етап
виконання

І етап виконання (роки )

Загальний
Перелік заходів програми
обсяг

2013

2014

2015

2016

96
100
100
100
100
Підприємства Вінницького ОУЛМГ
Кінець кожного року
6

6

6

20172025
900

6

6

6

8376
576
600
600
Джерела фінансування

600

600

5400

8376

5400

576

600

600

600

. 600

• 11

11

11

11

11

0

0

0

0

154

99

Підприємства Вінницького ОУЛМГ
Кінець кожного року
120

120

120

120

120

120

18480
1320
1320
1320
Джерела фінансування

1320

1320

11880

17080

1220

1220

1220

1220

1220

10980

1400

100

100

100

100

100

900

за рахунок коштів
обласного бюджету
гис.грн.
за рахунок коштів Фонду
охорони навколишнього
середовища млн.грн.
за рахунок місцевих
бюджетів(кошти від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва)тис.грн.
Лісовідновлення,га.
Виконавці
Термін виконання заходу
Середньозважена вартість
одиниці робіт, грн.
Загальні витрати, тис.грн.
за рахунок власних
коштів тис.грн.
за рахунок коштів
державного бюджету
гис.грн.
за рахунок коштів
обласного бюджету
тис.грн.
за рахунок коштів Фонду
охорони навколишнього
середовища млн.грн.
за рахунок місцевих
бюджетів(кошти від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва)тис.грн.
Лісорозведення,га.
Виконавці
Термін виконання заходу
Середньозважена вартість
одиниці робіт, грн.
Загальні витрати, тис.грн.
за рахунок власних
коштів тис.грн.
за рахунок коштів
державного бюджету
гис.грн.
за рахунок коштів
обласного бюджету
тис.грн.

0

0

0

11976

926
850
850
850
850
Підприємства Вінницького ОУЛМГ
Кінець кожного року

7650

6200

6200

6200

6200

6200

6200

5741
74251
5270
5270
Джерела фінансування

5270

5270

47430

65943

5233

4670

4670

4670

4670

42030

8308

508

600

600

600

600

5400

800
800
800
800
800
Підприємства Вінницького ОУЛМГ
Кінець кожного року

7200

6600

0

0

0

11200

6650

6650

6650

6650

6650

74440
5280
5320
5320
Джерела фінансування

5320

5320

47880

4120

4120

37080

0
57606

0

.

4046

4120

4120

за рахунок коштів Фонду
охорони навколишнього
середовища млн.грн.
за рахунок місцевих
бюджетів(кошти від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва)тис.грн.
Оформлення
правовстановлюючої
документації на
прийняті землі га.
Виконавці
Термін виконання заходу
Середньозважена вартість
одиниці робіт, грн.
Загальні витрати, тис.грн.
за рахунок власних
коштів тис.грн.
за рахунок коштів
державного бюджету
тис.грн.
за рахунок коштів
обласного бюджету
гис.грн.
за рахунок коштів Фонду
охорони навколишнього
середовища млн.грн.
за рахунок місцевих
бюджетів(кошти від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва)тис .грн.
Створення
мінералізованих
смуг,км.
Виконавці
Термін виконання заходу
Середньозважена вартість
одиниці робіт, грн.
Загальні витрати, тис.грн.
за рахунок власних
коштів тис.грн.
за рахунок коштів
державного бюджету
гис.грн.
за рахунок коштів

16834

1234

1200

1200

1200

1200

10800

800

800

800

800

800

7200

0

11200

Підприємства Вінницького ОУЛМГ
Кінець кожного року
425

425

425

425

340
4760
340
340
Джерела фінансування

340

340

3060

1260

90

90

90

90

90

810

2100

150

150

150

150

150

1350

1400

100

100

100

100

100

900

212

212

212.

212

212

1908

425

425

0

0

2968

Підприємства Вінницького ОУЛМГ
Кінець кожного року
105
308
308
0
0

105

105

105

105

105

22
22
22
Джерела фінансування

22

22

198

22

22

198

22

22

22

обласного бюджету
тис.грн.
за рахунок коштів Фонду
охорони навколишнього
середовища млн.грн.
за рахунок місцевих
бюджетів(кошти від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва)тис. грн.
Догляд за
протипожежними
розривами та
мінералізованими
смугами,км.
Виконавці
Термін виконання заходу
Середньозважена вартість
одиниці робіт, грн.
Загальні витрати, тис.грн.
за рахунок власних
коштів тис.грн.
за рахунок коштів
державного бюджету
тис.грн.
за рахунок коштів
обласного бюджету
тис.грн.
за рахунок коштів Фонду
охорони навколишнього
середовища млн.грн.
за рахунок місцевих
бюджетів(кошти від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва)тис.грн.
Рубки формування і
оздоровлення лісів, га.
Виконавці
Термін виконання заходу
Середньозважена вартість
одиниці робіт, грн.
Загальні витрати, тис.грн.
за рахунок власних
коштів тис.грн.
за рахунок коштів
державного бюджету

0

0

8596

614

614

614

614

614

5526

Підприємства Вінницького ОУЛМГ
Кінець кожного року
63
546

63

63

63

63

39
39
39
Джерела фінансування

39

39

351

546

63

39

39

39

39

39

351

12102

13930

13930

13930

13930

125370

0

0

0

0

193192

Підприємства Вінницького ОУЛМГ
Кінець кожного року
1003

1050

1050

1050

1050

202246
12056 14630 14630
Джерела фінансування

14630

14630

131670

202246

14630

14630

131670

0

12056

1050

14630

14630

млн.грн.
за рахунок коштів
обласного бюджету
тис.грн.
за рахунок коштів Фонду
охорони навколишнього
середовища млн.грн.
за рахунок місцевих
бюджетів(кошти від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва)тис.грн.
Рубки головного
користування, мЗ
Виконавці
Термін виконання заходу
Середньозважена вартість
одиниці робіт, грн.
Загальні витрати, тис.грн.
за рахунок власних
коштів тис.грн.
за рахунок коштів
державного бюджету
гис.грн.
за рахунок коштів
обласного бюджету
тис.грн.
за рахунок коштів Фонду
охорони навколишнього
середовища млн.грн.
за рахунок місцевих
бюджетів(кошти від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва)тис .грн.
Придбання основних
засобів для проведення
робіт по створенню
захисних лісових
насаджень шт.
Виконавці
Термін виконання заходу
Середньозважена вартість
одиниці робіт ,тис. грн.
Загальні витрати, тис.грн.
за рахунок власних
коштів тис.грн.

0

0

0

3584137

249637 256500 256500 256500 256500

2308500

Підприємства Вінницького ОУЛМГ
Кінець кожного року
102

104

107

107

107

381889
25381 26749 26874
Джерела фінансування

27535

27535

247815

381889

27535

27535

247815 .

11

11

25381

26749

11

11

105

26874

0

0

0

0

147

11 '

95

Підприємства Вінницького ОУЛМГ
Кінець кожного року
200

200

200

200

200

200

29400

2100

2100

2100

2100

2100

18900

14000

1000

1000

1000

1000

1000

9000

за рахунок коштів
державного бюджету
гис.грн.
за рахунок коштів
обласного бюджету
гис.грн.
за рахунок коштів Фонду
охорони навколишнього
середовища млн.грн.
за рахунок місцевих
бюджетів(кошти від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва)тис.грн.
Придбання та
завезення з інших
регіонів мисливських
тварин,витрати на їх
утримання
Виконавці
Термін виконання заходу
Середи ьоз важена
вартість одиниці робіт
,тис. грн.
Загальні витрати,
тис.грн.

1400

100

100

100

100

100

900

7000

500

500

500

500

500

4500

500

500

500

500

500

4500

0

7000

ЗО

ЗО

Підприємства Вінницького 01 тмг
Кінець кожного року
16,94

16,94

508,2

508,2

Джерела фінансування

за рахунок коштів
обласного бюджету
тис.грн.
Витрати на
забезпечення Програми

508,2

795204,2

52855

56390

56515

57176

57176

515092,2

Підприємства Вінницького ОУЛМГ

Виконавці
Термін виконання
заходу
Середньозважена
вартість одиниці робіт,
грн.
Загальні витрати,
тис.грн.

508,2

Кінець кожного року

795204,2

52855

56390

56515

57176

57176

515092,2

Джерела фінансування
за рахунок власних
коштів тис.грн.
за рахунок коштів
державного бюджету

691648

45617

49020

49145

49806

49806

448254

70814

4904

5070

5070

5070

5070

45630

11

тис.грн.
за рахунок коштів
обласного бюджету тис.грн.

8908,2

600

600

600

600

600

5908,2

за рахунок коштів
обласного Фонду охорони
навколишнього
природного середовища
тис.грн.

16834

1234

1200

1200

1200

1200

10800

за рахунок місцевих
бюджетів(кошти від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського
виробництва)тис.грн.

7000

500

500

500

500

500

4500

9. Система управління та контролю за ходом виконання
Програми
Організаційне
забезпечення
виконання
Програми
здійснюється
Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства.
Про виконання Програми обласне управління лісового та мисливського
господарства в термін до 15 березня інформує обласну Раду.

Заступник голови обласної Ради

Михайло Кременюк

