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Про затвердження Комплексного плану спільних заходів щодо 
забезпечення охорони лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на 
території району від незаконних порубок та пошкодження шляхом підпалу

Відповідно до статей 16, 21, 28 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 31, 32, 33 Лісовогб кодексу України, на виконання 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 
2019 року № 1226-р "Про затвердження Комплексного плану спільних заходів 
щодо забезпечення охорони лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на 
території області від незаконних порубок та пошкодження шляхом підпалу" та 
з метою реалізації повноважень районної державної адміністрації в галузі 
використання та охорони природних ресурсів і охорони довкілля, забезпечення 
охорони лісових насаджень та полезахисних'лісових смуг на території району:

1. Затвердити Комплексний план спільних заходів щодо забезпечення 
охорони лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на території району 
від незаконних порубок та пошкоджень шляхом підпалу (далі -  Комплексний 
план) (додається).

2. Державному підприємству "Долинське лісове господарство", 
Долинському ВП ГУНП в Кіровоградській області, державній екологічній 
інспекції, рекомендувати органам місцевого самоврядування району, іншим

• м  ‘  • • жпослиним користувачам та власникам лісів, в межах компетенції, забезпечити 
виконання Комплексного плану.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації Зеленокорінну І.В.

Голова районної 
державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Долинської 
районної державної адміністрації 
".У " ІЇШ.Ь 2020 року № М'І

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ 
щодо забезпечення охорони лісових насаджень та полезахисних 

лісових смуг на території району від незаконних порубок 
та пошкодження шляхом підпалу

№
з/п

Зміст заходів Відповідальні за виконання Термін
виконання

1 2 3 4
1. Вживати невідкладних заходів щодо 

належної організації охорони лісів, у 
тому числі полезахисних лісових смуг, 
територій та об'єктів природно- 
заповідного фонду району від 
незаконних порубок та порушень 
Правил пожежної безпеки в лісах.

ДП "Долинське лісове 
господарство",
Долинський ВП ГУНП в 
Кіровоградській області, 
державна екологічна 
інспекція, органи місцевого 
самоврядування в межах 
компетенції

Постійно

2. Підготувати спільні документи з 
питань взаємодії та взаємного 
інформування.

ДП "Долинське лісове 
господарство", Долинський 
ВП ГУНП в Кіровоградській 
області, органи місцевого 
самоврядування в межах 
компетенції

До 31 січня 
2020 року

3. Створити рейдові бригади із числа 
працівників державної лісової 
охорони, представників державної 
екологічної інспекції (за згодою), 
правоохоронних органів для 
проведення спільних рейдів щодо 
протидії незаконним порубкам лісів, 
полезахисних лісових смуг, 
затримання та притягнення до 
відповідальності осіб, які порушили 
природоохоронне законодавство.

ДП "Долинське лісове 
господарство", Долинський 
ВП ГУНП в Кіровоградській 
області, державна 
екологічна інспекція, органи 
місцевого самоврядування, 
інші постійні
лісокористувачі та власники 
лісів'

За
окремими
графіками’

4. Забезпечити охорону та раціональне 
використання державного 
мисливського фонду на території 
району.

ДП "Долинське лісове 
господарство", користувачі 
мисливських угідь

Постійно

5. Організувати проведення широкої 
роз'яснювальної роботи серед 
населення через засоби масової 
інформації про адміністративну та 
кримінальну відповідальність за 
незаконну порубку лісів, полезахисних 
лісових смуг та інші лісопорушення, 
що негативно впливають на 
навколишнє природне середовище

ДП "Долинське лісове 
господарство", Долинський 
ВП ГУНП в Кіровоградській 
області, державна екологічна 
інспекція, органи місцевого 
самоврядування, постійні 
лісокористувачі

Постійно



1 2 3 4
6. Запровадити проведення на постійній 

основі взаємозвірянь та обміну 
інформацією з відділом ВП ГУНП в 
Кіровоградській області, щодо стану 
розгляду справ про порушення 
лісового законодавства.

ДП "Долинське лісове 
господарство", Долинський 
ВП ГУНП в Кіровоградській 
області, інші постійні 
лісокористувачі та власники 
лісів

Щокварталу 
до 5 числа 

місяця, 
наступного 
за звітним 
періодом *

7. Здійснювати облік та реалізацію 
деревини згідно з вимогами 
Тимчасової інструкції з електронного 
обліку продукції лісозаготівель, 
лісопиляння і деревообробки на 
підприємствах Державного агентства 
лісових ресурсів України, ' 
затверд женої наказом Державного 
агентства лісових ресурсів У країни 
від 27 червня 2012 року № 202.

ДП "Долинське лісове 
господарство", ДСДЛЦ 
"Веселі Боковеньки", інші 
постійні лісокористувачі

Постійно

8. Забезпечити висвітлення інформації на 
власних веб-сайтах про видані 
дозвільні документи -  лісорубні 
квитки, кількість заготовленої та 
реалізованої необробленої деревини, 
переліків заходів щодо поліпшення 
санітарного стану лісів.

ДП "Долинське лісове 
господарство", ДСДЛЦ 
"Веселі Боковенькй’х, інші 
постійні лісокористувачі

Щомісяця 
до 10 числа

9. Спільно з Долинським районним 
відділом Управління ДСНС України у 
Кіровоградській області вживати 
заходи щодо підвищення 
протипожежної безпеки в лісах, 
полезахисних лісових смугах, 
попередження виникнення 
своєчасного виявлення, обмеження та 
організації ліквідації лісових пожеж.

ДП‘"Долинське лісове 
господарство", ДСДЛЦ 
"Веселі Боковеньки", 
Долинський районний від діл 
Управління ДСНС України у 
Кіровоградській області, 
інші постійні користувачі

Постійно

10. Проводити розширені наради за 
участю представників правоохоронних 
органів, державної екологічної 
інспекції з питань охорони лісів, у 
тому числі, полезахисних лісових смуг 
від незаконних порубок та інших 
лісопорушень

ДП "Долинське лісове 
господарство", ДСДЛЦ 
"Веселі Боковеньки", 
державна екологічна 
інспекція, органи місцевого 
самоврядування

Один раз на 
півріччя

11. Посилити заходи процесуального 
керівництва у кримінальних 
провадженнях, відкритих за фактами 
вчинених кримінальних 
правопорушень щодо незаконної 
порубки лісу, забезпечити дотримання 
строків досудового розслідування 3 
цих порушень.

Долинський відділ 
Олександрійської місцевої 
прокуратури Кіровоградської 
області

Постійно

12. Забезпечити виконання заходів 
регіональної екологічної програми 
"Ліси Кіровоградщини на 2016-2020 
роки"

ДП "Долинське лісове 
господарство"

Постійно


