
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 115 

23 квітня 2021 р. 8 сесія 8 скликання

Про хід виконання 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», з метою моніторингу забезпечення 
поступового збільшення площі лісів та їх ресурсного потенціалу, 
підтримання екологічної рівноваги, захисту сільськогосподарських земель 
від негативного впливу ерозійних процесів, враховуючи висновки постійних 
комісій обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних 
відносин, з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Вінницького обласного управління лісового та 
мисливського господарства про хід виконання 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 (далі -  Програма) взяти до відома (інформація 
додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин 
(В. Бень), з питань економіки, фінансів та бюджету (Г. Якубович).

Голова обласної Ради -  В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1
до рішення 8 сесії обласної
Ради 8 скликання
від 23 квітня 2021 року № 115

Інформація про хід виконання 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

Програмою передбачається забезпечення поступового збільшення 
площі лісів та їх ресурсного потенціалу, що сприятиме підтриманню 
екологічної рівноваги, захисту сільськогосподарських земель від негативного 
впливу ерозійних процесів.

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.

Мета Програми:
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;
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



використання природних ресурсів лісу, завершення комп’ютеризації 
галузі.

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.
9. Постійне підвищення професійного рівня працівників лісового та 
мисливського господарства.

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 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 %.

Головним стратегічним завданням даної Програми є створення 
нових лісів для досягнення оптимального показника лісистості території 
області.

Проте, державні лісогосподарські та лісомисливські підприємства 
управління не мають змогу в повній мірі виконати запланований Програмою 
показник, зокрема у 2018 році створено 100 га нових лісів при плані 800 га



(13% виконання), у 2019 році створено 39 га нових лісів (5% до плану), у 
2020 році створено 20 га нових лісів (3% до завдання).

Основні проблеми що стримують створення нових лісів:
- відсутність земельних ділянок під заліснення,

незважаючи на те, що ерозії піддано біля 40% с/г угідь області, місцеві 
органи влади не зацікавленні у виділені земель під захисні 
насадження.

- відсутність стабільного й ефективного механізму фінансування
заходів по створенню та вирощуванню нових лісів;

- довготривала процедура виготовлення правовстановлюючих
документів на прийняті земельні ділянки під заліснення.

Усі запроектовані показники Програми фінансуються виключно на 
100 % за рахунок власних коштів державних підприємств (постійних 
лісокористувачів), з бюджету обласної Ради заходи не фінансуються.

Реалізація державними лісогосподарськими та лісомисливськими 
підприємствами, що координуються обласним управлінням даної Програми 
на території області, шляхом створенням нових лісів, вирощуванням і 
формуванням існуючих лісів сприяє позитивним змінам довкілля, 
підвищення лісистості області, нормалізації концентрації парникових газів в 
атмосфері, захисту сільськогосподарських угідь від шкідливого впливу 
водної та вітрової ерозії, посилення екологічних, соціальних та економічних 
функцій лісів.

Заступник голови обласної Ради Анатолій ТКАЧ



Додаток 2
до рішення 8 сесії обласної
Ради 8 скликання
від 23 квітня 2021 року № 115

Виконання основних показників Програми за 2020 рік

Показник Програми
Од.

виміру План
Фактичне
виконан

ня

Відсоток
виконан

ня

Профі- 
нансовано 

заходів 
за рахунок 

власних 
коштів, 

млн. грн.

Заготівля насіння тонн 100 97,5 98 1,9
Вирощування 
посадкового матеріалу

млн.
ПІТ.

11 10,3 94 7,7

Лісовідновлення га 850 1084 128 7,8
Лісорозведення 
(створення нових лісів) га 800 20 3 0,042

Оформлення 
правовстановлюючої 
документації на прийняті 
землі

га 800 20 3 0,015

Створення
мінералізованих смуг км 212 553 261 0,16

Догляд за 
протипожежними 
розривами та 
мінералізованими 
смугами

км 614 1158 188 0,30

Рубки формування та 
оздоровлення лісів га 13930 11188 80 37,6

Разом витрат 55,52

Заступник голови обласної Ради Анатолій ТКАЧ


