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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Кiровоградськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii
I8 груляя fr19 року NчI226-р

комIUIЕксний плдн спLпьних зАходв

ЗабеЗпечення охорони лiсових пасад?кень та полезахпспих лiсовпх смуг на терпторii

областi вh незаконнпх порубок та пошкодження шляхом пiдпалу

Змigг заходiв

N9

з/п

l

,

TepMiH
виконання

з

4
постiйrrо

В:кивати невiдкладпих заходiв щодо належноi
оргаяiзачii охорони лiсiв, у тому числi
полезахиснlоt лiсових см)г, тФито,рii та об'ектЬ

Обласне управлiння лiсового та мисливського господарства,
головне управлiння Нацiональноi полiцii в областi, управлiння
патрульноi полiцii областi, державна екологiчна iнспеюliя в
областi, управлiняя стратегiчних розслiдувань в обласгi,
управлiнпя Слlжби безпеки Украiни в областi, головне
управлiняя .ЩПС в областi, районнi державнi адмiнiстрацi],
органи мiсцевого самовряд}ъаняя, в межах компетевцii

Пiдгот}ъати спiльнi докулиенти з питllнь
взаемодii та взаемного iпформування

Обласве управлiння лiсового та мисливського господарства,
головне управлiвяя Нацiонвльноi полiцiТ в областi, управлiння
пацульноi полiцii обласгi, державна екологiчна iнспею{iя в
областi, управлiвня сгратегiчних розслiдравь в областi,
управлiння Сл1,:кбн безпеки УкраiЪи в обласгi, головне
управлiння !ПС в областi, районнi державнi адмiнiстрацiТ,
органи мiсцевого самоврядуванвя, в межах компетенцiТ

природIrGзаповiлного фяду областi вiл
незаконнrп порубок та порушень Празил
похсехоrоi безпещ в лiсах

2.

Вiдповiдалькi за виконаЕня
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28 грудцq
2019 року

,Що

Продовження..додатка
Створити рейдовi бригади iз чиоlа

пЙцiБЙБ

державно1 лiсовоf охорони, предсгавникiв

гйБ!i!Б[-

t.lбласЕе упрамiння лiсового та мислlивського
головне управлiвrrя Нацiонагьноi полiцii в областi,

порубкам лiсiв, полезахисню( лiсовrо< смц,
затимilнЕя та притягнення до вiдповiдальностi
осiб, якi поруIхliли цриродоохоронне
законодавgIъо

управлiНня
патрульвоi полiцii областi, державна екологiчна iнспекцiя
в
обласгi, упрэвлiн_ня стратегiчпих
розслiдрань оСлчЙ,''
управлiнllя Слуяtби безпеки УкраiЬи в областi, "
"ооо"""
управлiння ДIс в областi, райоянi державнi влмiпiсграчiт,
органи мiсцевого самовряд)вання, державнi лiсогосподарськi
пiлприемства, Ьшi посгiйнi лiсокориiтрачi Tu

використання держtЪного мисливського
фонду

Uоласне уlравJIiння лiсового та
користувачi миuIивських угЬ

державноi екологiчноi iнспеrщii в обласгi,
прапоохоронних оргдuЬ дп проведення

спiльних рейдiв щодо протидif незаконцим

на териmрii обласгi

Органiзувати прБйБЙЙфБкоi
яювапьяоi_робmи серед населенм через засоби
MacoBoi iнформафi про адмiнiсг-рати"ну та
крпмiнальну вiдповiдальнiсть за незаконну
порубку лiсу, полезахисн}л( лiсовгх смц ia iншi
лlсопорушеЕня, що негативно вIшивають на
пlвколишяе природЕе середовиrце

роiБ

За окремимя

графiками

"паснйи'riсi"

мисrивськоrrэБiйiББ

Обласне управлйй лБББ
та мисJtивського господарgгБ
lголовве
чJ.ч9пч управлiняя
НацiональПоi полlцп
lащtuнrulьноl
JrrнqФrrnй
полiцii вВ г ооластl,
облаgгi, держzвна
лiржавl
екологiчна iнспекцiя в обласгi,
районнi державнi адмiньацii.,
органи мiсцевого самовряд/ваяня, державнi лiсогосподарЬькi
пlдприсмства, постiйнi лiсокорист}ъачi

проведеЕrilI на постiйнiй ocHoBi
взаемозвiрянь та обмiну iнформацiею з

мlсцевим,l вlддlленюIми головного
управлiння

нацiонаьноi полiцii в областi щодо стану
розгляду справ про порупення лiсового

законодавства
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Продовження додатка
2

3

7.

вимогами Тимчасовоi iнструкцii з
елеrrронного облiку продукцii лiсозаготiвель,
лiсопиrияrrя i деревообробки на пiлприемствах
!ерlкшного агентства лiсових p""yp"i" Уr9чirи,
з

Державн i

л

i

4

согосподфБйiifrfiййББ[

Постiйно

затвер.Фкеноi наказом .щержавною aiгентства
лtсових peclpciB Украiни вiл 27 червня 20l 2
роху Л! 202.
8.

JаUсJllЕчш!и

висвlтлення

1нФормац!I

яа впасних

веб-сайтм про виланi дозвiльнi док}uенти
лiсорубпi KBrrтки, кi:ъкiФь заrотовлеЕоi та
.-ралiзовавоi пюбробленоi деревини, перелiкiв
заходiв щодо полiпшекня санiтарного ciaBy лiсiв
9,

ыrовати заходiв щодо пiдвищеrilля
протrmожежкоi безпеки в лiсах, полезахиснщ
лiсовrrх сьтлах, попередхення ввникневвrl,
своеItасного виявлевяя, обмеltевЕr' та органiзацii
лiквiдацii лiсовlос пожеж
10.

Обласве управлiння лiсового та *n"on"""*o.o
державнi лiсогосподарськi пiдприемства, iншi постiйнi

"БЙЙБББ

управлiннййБйБ rч мисливського го"под"р"ri{
юловне управлiння !СНС Украни в областi,
дерlкавнi
лiсогосподарськi пiдrтриемсгвi, iвmi постiйпi користувачi
Обласне

Проводлти розшrреrБфffi .u
участю
представникiв правоохоронних оргавiв,

державноi екологiчноi iпспеlсдii в областi,
обласвою управлiнпя лiсового та миошвського
господарства з питiшь охороки лiсь, тому
у
числl, полезжисних лiсових смуг вiд незаконких
порфок та iнших лiсопор5ппевь

,.illшдцшшшllшlл

|лшtil]

патрульноi полiцii бластi, державна екологiчна iпспеiцiя в
областi, уrrр_авлiння стратегiчних
розслiдувань в обласi,
управлiння Слуlкби безпеки Украihи в областi, головне
управлiння .ЩПС в обласгi, районнi державнi цмiнiстрацii,
органи мlсцевого самоврядуванпя

Щомiсяця до

l0 чнсла

Поgгiйно

Одпн раз на
пiврiччя

L

Продовження додатка
1
1

Посилити зжодд

2

процесййо"оlББйБiГ

крrплiна:rьних цровадкеЕнЕ(, вцtФитtоt за
факгами в.ллнення крlаиiнальних цравопорушень
щодо незакош{оi порфки лiсу, забезпечити

3

4

Прокуратура Кiровоградськоi областi, голо"не уrlра"лiняя
нацiонмьноi полiцii в обласгi

Постiйно

обласне lправлiння лiсового та мисливського господарсгва,
мiсцевi державнi адмiнiстрацii, органи мiсцевого
самоврядування, лержавнi лiсогосполарськi пцприемства

Постiйно

дотимаяня сФокiв доqдового розслiдрання з
цих порупень.

l2.

Забезпечmиви@

екоtогiчноi програлдл''Лiси Кiровоrрадщини на
20l6_2020 роки".

l3.

Нцавати

департам@

pec)pciв Фласноi державноТ адмiнiстацii
iнформацii про виконання зtlвдirнь, визначених
цим планом заходiв, та пропозицii стосовно
розв'язаняя проблемнж питаrrь.
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обласне упршлiння лiсового та миошвського господарства,
головве управлiнвя Нацiоналъноi полiцii в областi,
управлiння
патрульноi полiцii областi, державна екологiчна iнспекцiя в
обласгi, управпiвltя сгратегiчяих розоliд}щань в областi,
упрашiння Слркби безпеки Украihи в областi, головне
упраалiнпя.I[ПС в обласгi, районнi державяi адмiнiстрацii
органи мiсцевоГо самовряд)ваt{ня, державнi лiсогосподарськi
пиприемства, постiйнi лiсокористувачi

Щокваргалудо

25 числа мiсяця,

паступною за
звiтним
перiодом

