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РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО
РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
«Ліси Зіньківщини на період 2017-2025 роки»
1. Загальна характеристика програми
Районна цільова програма комплексного розвитку лісового
господарства "Ліси Зіньківщини на період 2017-2025 роки" (далі Програма) розроблена управлінням економічного та агропромислового
розвитку і торгівлі райдержадміністрації спільно з
суб’єктами
господарювання Полтавського обласного управління лісового та
мисливського господарства
на виконання п.2. Рішення першого
засідання сьомої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання №
92 від 29.04.2016 року «Про затвердження обласної цільової програми
комплексного розвитку лісового господарства «Ліси Полтавщини на
період 2016-2025 роки».
В основу Програми покладені положення Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385,
стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року,
затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради
шостого скликання від 16 січня 2015 року та Обласної цільової програми
комплексного розвитку лісового господарства «Ліси Полтавщини на
період 2016-2025 роки», затвердженої рішенням першого засідання
сьомої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання № 92 від 29
квітня 2016 року, які передбачають розвиток людського капіталу та
сільських територій, підвищення ефективності економічного та
екологічного потенціалу, забезпечення збалансованого ведення лісового
господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та
економічних функцій лісів.
Окреслені в основоположних державних та обласних програмних
документах цілі конкретизовано заходами Програми, які передбачають
подальший розвиток лісового господарства на території району,
забезпечення відтворення, охорони і захисту лісів, нарощування їх
ресурсного та екологічного потенціалу, у тому числі шляхом створення
нових лісових насаджень.
Програма відповідає пріоритетним напрямам розвитку району,
визначеними Програмою економічного і соціального розвитку
Зіньківського району на 2017 рік, затвердженою 14 сесією сьомого
скликання від 23 грудня 2016 року, не має аналогів і не дублюється
іншими районними (комплексними) програмами.
Розробник та відповідальний виконавець Програми – управління
економічного
та
агропромислового
розвитку
торгівлі
і
райдержадміністрації.
Виконавці Програми – державні підприємства Полтавського
обласного управління лісового та мисливського господарства в особі ДП
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«Гадяцький лісгосп» (Зіньківське та Бірківське лісництва), міська,
селищна, сільські ради району.
2. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована
програма
2.1. Екологічні проблеми району та роль лісового
господарства у їх вирішенні
Характерною особливістю Зіньківського району є інтенсивне
сільськогосподарське та промислове використання території. Загальна
площа території 136,1 тис. га. В той же час площа лісових земель (з
врахуванням чагарників) дорівнює 16,16 тис. га при лісистості 11,9%,
що на 3/4 менше від середньої лісистості території України (15,7%).
Співвідношення екологічно сталих угідь до ріллі є далеким від
оптимального і негативно впливає на стійкість агроландшафту,
погіршуючи екологічні умови та процеси ґрунтоутворення.
Ерозійні процеси на землях під лісовими насадженнями розвинуті
слабо, про що свідчить відсутність діючих ярів. Але на прийнятих у
2001 році землях Зіньківського лісництва спостерігається водна ерозія
різних ступенів інтенсивності. Вітрова ерозія має місце на не вкритих
лісовою рослинністю землях з піщаними ґрунтами, які слід заліснювати
у першу чергу.
В той же час, ліси є потужним регулятором, що впливає на
зменшення ризику глобальної зміни клімату, сприяє попередженню
забруднення навколишнього середовища та його очищенню, створенню
комфортних та безпечних умов проживання населення. Один гектар
хвойного лісу відфільтровує 30-35 тонн пилу в рік, листяного – 50-70
тонн. Щорічно лісовими насадженнями району поглинається біля 0,5
млн. тонн вуглекислого газу.
2.2. Сучасний стан лісового фонду району та проблеми
лісового господарства
2.2.1. Загальні дані про лісовий фонд
Станом на 01.01.2016 року в районі обліковується 17,07 тис. га
земель лісового фонду, у тому числі вкриті лісовою рослинністю землі –
16,16 тис. га. Площа лісу у розрахунку на 1 особу – 0,47 га. Загальний
запас деревостанів – 2,4 млн. куб. м. Запас на 1 га лісовкритих площ –
150 куб. м. Річний приріст деревини – 4,2 куб. м на 1 га. Середній вік
насаджень – 61 рік.
Незважаючи на значне техногенне навантаження, показники
лісистості території району залишаються нижчими від оптимальних і
складають 11,9% при оптимальних, визначених для Полтавщини – 14%
і середніх по України – 15,7%.
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Внаслідок історичних процесів та господарської діяльності 65%
сучасних лісів району – лісові насадження штучного походження (лісові
культури).
Ліси розміщені нерівномірно, переважно в долинах річок.
Найбільші лісові масиви зосереджені на територіях Бірківської,
Власівської, Опішнянської, Першотравневої, Тарасівської, сільських
рад, на які сукупно припадає більше половини площі всіх лісів району.
Лісодефіцитними залишаються Артелярщинська, Новоселівська,
Покровська, Удовиченківська сільські ради.
Всі ліси району віднесені до І групи, які за своїм призначенням
виконують захисні та екологічні функції, маючи обмежене
експлуатаційне значення. Частка захисних та рекреаційно-оздоровчих
лісів становить, відповідно 65% та 18 %. Ліси природоохоронного
призначення займають 1% лісових територій і мають тенденцію щодо
збільшення.
Ліси Зіньківщини сформовані понад 30 видами деревних порід,
серед яких домінують сосна, дуб, вільха чорна, тополі, ясен та клен.
Хвойні насадження займають 47% загальної площі лісів. Твердолистяні
насадження становлять 38 % лісових площ, у тому числі з переважанням
дуба – 14%, м’яколистяні – 15%.
2.2.2. Розподіл лісів між лісокористувачами:
Постійні лісокористувачі:
Державні лісогосподарські підприємства Державного агентства
лісових ресурсів України (Полтавське обласне управління лісового та
мисливського господарства):
13,73 тис. га (80,8%), у тому числі:
- ДП «Гадяцький лісгосп» (Бірківське лісництво, Зіньківське
лісництво) – 8,75 тис. га;
- ДП «Диканське ДЛМГ» – 4,98 тис.га;
Комунальні підприємства органів місцевого самоврядування –
0,8 тис.га (4,8%), у тому числі:
- КП «Світанок» Дейкалівської сільської ради Зіньківського р-ну:
0,4 тис.га
- КП «Світоч» Загрунівської сільської ради Зіньківського району:
0,4 тис.га
Тимчасові лісокористувачі (орендарі полезахисних лісових
смуг):
- Приватні сільськогосподарські підприємства та фермерські
господарства – 0,35 тис.га (2,0%).
Ліси та полезахисні лісові смуги не надані у власність та
користування (землі запасу) – 2,1 тис. га (12,4%).
2.2.3. Сучасний стан лісокористування
4

Загальні
обсяги
заготівлі
деревини
державними
лісогосподарськими підприємствами по підсумкам 2016 року складають
103,6 тис. кб.м.
Основна маса лісопродукції заготовлюється при проведені рубок
головного користування та санітарних рубок.
У структурі експлуатаційного фонду (рубки головного
користування) майже 61% припадає на хвойне господарство. Частка
рубок догляду становить 26%, що пов’язано із збільшенням середнього
віку насаджень за останні 25 років з 47 до 61 року. В структурі рубок
догляду 77% (близько 170 га щорічно) займають неприбуткові рубки
догляду в молодняках (освітлення та прочищення).
Програмою передбачається збереження загальних обсягів
лісокористування на рівні до 72 % від річного приросту запасу
деревостанів з одночасною оптимізацією структури рубок.
Також планується поступове збільшення площ рубок доглядів, у
тому числі в молодняках, за рахунок залучення у господарську
діяльність 0,5 тис.га захисних насаджень, створених в порядку реалізації
обласної програми комплексного розвитку лісового господарства «Ліси
Полтавщини до 2015 року».
Формування цих деревостанів планується проводити, як за рахунок
власних коштів лісогосподарських підприємств, так і за рахунок
залучення коштів місцевих бюджетів.
2.2.4. Стан та проблеми охорони і захисту лісу
Охорону і захист лісів на території Зіньківського району здійснює
державна лісова охорона спеціально уповноважених державних органів
лісового господарства та лісова охорона інших лісокористувачів.
Загальна чисельність працівників державної лісової охорони на
території Зіньківського району становить 14 осіб, у тому числі
керівників, лісничих та помічників лісничих – 4, ст. майстрів лісу - 2,
лісників – 8.
Основними завданнями державної лісової охорони є забезпечення
охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб лісу,
запобігання правопорушенням та контроль за використанням лісових
ресурсів. Регулювання діяльності лісової охорони здійснюється згідно
Положення про державну лісову охорону.
2.2.5. Охорона лісів від пожеж
Половину лісових масивів району становлять ліси І-ІІ класів
пожежної безпеки, які потребують посиленого наземного патрулювання.
Підвищена пожежна небезпека відмічається в хвойних урочищах, в
незімкнутих лісових культурах, в насадженнях, що прилягають до
шляхів загального користування, населених пунктів та садівничих
товариств. Кількість лісових пожеж та їх площа залежать від низки
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чинників, зокрема погодних умов, швидкості виявлення, віддаленості
лісових масивів.
Розподіл лісів постійних лісокористувачів
за класами пожежної небезпеки, га
Площа за класами пожежної
Орган
Всього, Середній
небезпеки, га
управління
га
клас
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
Бірківське
841,8 3380,0 2238,6 244,8 974,0 4084,0
2,42
лісництво
Зіньківське
110,9 16,7 4049,2 342,2 158,2 4677,2
3,09
лісництво
Нагляд за протипожежним станом лісів проводять 8 лісопожежних
відділеннь на озброєнні яких спеціалізовані трактори та 1 пожежна
машина, 1 пожежний модуль. В лісових масивах влаштовано 5 місць
забору води для екстренного пожежогасіння. Всі лісництва забезпечені
сучасними системами радіозв’язку та частково, телевізійними
системами спостереження. Загальна чисельність пожежних відділень –
12 чоловік, із них 12 – постійні працівники.
За способом виявлення лісових пожеж і боротьби з ними район
відноситься до зони наземного патрулювання, яке здійснюється силами
державної лісової охорони.
Щорічно в лісових підприємствах району прокладається близько
100 км мінералізованих смуг, проводиться догляд за існуючими
мінералізованими смугами загальною протяжністю 1000 км,
перекривається 500 шт. і більше другорядних лісових доріг,
виставляється 30 одиниць наглядної агітації.
Крім того, проводяться регулярні виступи в ЗМІ та лекції в
навчальних закладах на протипожежну тематику.
В умовах обмеження фінансової допомоги з боку держави, однією
із головних проблем галузі стає підтримання у робочому стані системи
протипожежної охорони лісів. У першу чергу це стосується утримання
державної лісової охорони, бійців пожежних відділень, а також їх
технічного забезпечення.
Впровадження сучасних систем своєчасного виявлення лісових
пожеж, підвищення технічної оснащеності пожежних команд та
проведення протипожежної пропаганди залишаються найбільш дієвими
заходами протистояння вогню у лісі.
З метою забезпечення протипожежної охорони лісів передбачається
ремонт існуючих пожежно-спостережних веж, придбання пожежних
щогл, оснащення веж та щогл телевізійними системами раннього
виявлення лісових пожеж, придбання малих лісопожежних комплексів
(модулів), мотопомп та ранцевих лісових вогнегасників, утримання
пожежних сторожів, лісової охорони.
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2.2.6. Економічна складова ведення лісового господарства
На даний час, головним джерелом для ведення лісового
господарства на Полтавщині є власні кошти підприємств, які
здебільшого формуються від реалізації продукції лісозаготівель.
За період 2014-2016 років видатки держбюджету на ведення
лісового господарства не надавалися.
Державним бюджетом на 2017 рік видатки за бюджетною
програмою „Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і
захист лісів в лісовому фонді” лісогосподарським підприємствам
області взагалі не передбачені.
Скорочення бюджетного фінансування відбувається на фоні
значного підвищення податкового навантаження на державні
лісогосподарські підприємства. За останні 5 років сума податків до
консолідованого бюджету збільшилася у 2,6 рази (з 6,9 млн. грн. у 2011
до 18,1 млн. грн. у 2015 р.). за 2016 рік сума податків до
консолідованого бюджету склала 29,2 млн. грн. Найвище зростання в
абсолютному та відносному значеннях спостерігається за показником
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, яка
здебільшого надходить до обласного та місцевих бюджетів. Протягом
2011–2015 років ставки рентної плати збільшено втричі.
Переорієнтування доходів консолідованого бюджету у бік місцевих
бюджетів повинно супроводжуватися і збільшенням відповідного
навантаження на місцеві бюджети, у тому числі і на вирішення
екологічних проблем лісогосподарського напрямку.
3. Мета програми
Програма спрямована на охорону навколишнього природного
середовища, подолання основних дестабілізуючих факторів екологічної
ситуації, розвиток лісового господарства.
Основні цілі державної та регіональної політики у сфері лісового
господарства та агролісомеліорації визначені Концепцією реформування
та розвитку лісового господарства, схваленою розпорядженням
Кабінету міністрів України від 18 квітня 2006 № 208-р, Указом
Президента України «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення
лісів і зелених насаджень» від 04 листопада 2008 № 995, Національним
планом дій щодо боротьби з деградацію земель та опустелюванням,
затвердженим Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30
березня 2016 року № 271-р та обласною цільовою програмою
комплексного розвитку лісового господарства «Ліси Полтавщини на
період 2016-2025 роки»:

збільшення лісистості
території до науково
обґрунтованого рівня;

нарощування ресурсного та екологічного потенціалу
лісів;
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збереження
біологічного
різноманіття
лісових
екосистем, забезпечення збалансованого та невиснажливого
використання лісових ресурсів у господарській діяльності;

підвищення стійкості лісових екосистем до впливу
негативних факторів навколишнього середовища, зростаючого
техногенного навантаження, змін клімату;

ефективне використання лісових ресурсів в умовах
ринкових відносин;

удосконалення
системи
фінансово-економічного
забезпечення ведення лісового господарства;

створення умов для функціонування лісової галузі на
засадах відкритості та прозорості;

сприяння розв'язанню соціально-економічних проблем
територіальних громад, у тому числі проблеми забезпечення
об’єктів соціальної сфери та населення дровами для опалення;

створення та підтримка діяльності рекреаційноосвітницьких об’єктів та шкільних лісництв;

посилення правового захисту працівників лісової
охорони;

проведення інвентаризації земель лісового фонду на
території району;

виготовлення технічної документації по втановленню
меж земельних ділянок в натурі лісового фонду та внесення їх до
Державного реєстру речових прав.
Враховуючи унікальність поєднання у лісовому господарстві
природних і соціально-економічних складових, основна мета Програми
– забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства,
спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних
функцій лісів Зіньківського району шляхом консолідації організаційних
та фінансових зусиль лісогосподарських підприємств, районної та
місцевих громади в рамках реалізації її заходів.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем
Головним у вирішенні проблем району у сфері лісових відносин
має бути забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства
та поступового нарощування ресурсного та екологічного потенціалу
лісів.
Принцип раціонального лісокористування та нарощування
потенціалу лісів реалізується за допомогою засобів нормативноправового, економічно-фінансового та організаційно-інформаційного
забезпечення.
Розв'язати проблему можливо шляхом забезпечення:
- ведення лісового господарства з використанням позитивного
вітчизняного та міжнародного досвіду;
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- здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням
регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей,
створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов
лісових біогеоценозів;
запровадження
природозберігаючого
комплексного
використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і
водорегулюючого значення;
- збільшення площі лісів шляхом виконання робіт із захисного
лісорозведення;
- збереження біорізноманіття лісів, утримання природнозаповідного фонду;
- проведення державного лісового кадастру, лісовпорядкування та
моніторингу стану лісів;
- створення конкурентних засад надання послуг у лісовому
господарстві;
- поліпшення кадрового забезпечення лісового господарства
району;
- охорони лісів від незаконних рубок та пожеж, захист від
шкідників і хвороб;
- своєчасної ліквідації наслідків стихійних явищ і лісових пожеж,
боротьби із шкідниками лісу;
- розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;
- екологічного виховання населення, провадження екологопросвітницької діяльності, інформування громадськості про стан
лісового господарства та наміри щодо лісогосподарської діяльності.
Фінансування заходів Програми буде здійснюватись переважно за
рахунок власних коштів лісогосподарських підприємств, Державного
бюджету України, коштів спеціальних фондів обласного та районного
бюджетів, коштів місцевих бюджетів.
Головним джерелом місцевої бюджетної підтримки Програми є
кошти спеціальних фондів районного та місцевих бюджетів, зокрема
надходжень від сплати екологічного податку та відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
У рамках реалізації Програми передбачається залучення коштів
районного бюджету виключно на виконання робіт, які входять до
переліку природоохоронних заходів і включають 4 основні позиції:
- заходи, пов'язані із створенням захисних лісових насаджень на
еродованих землях, вздовж водних об'єктів, створення полезахисних
лісових смуг, консервація деградованих і забруднених земель шляхом
заліснення (захисне лісорозведення, включаючи приймання земель під
заліснення);
- протипожежний захист лісів, ліквідація наслідків буреломів,
сніголомів, вітровалів, обробіток насаджень від шкідників лісу (у
випадку необхідності);
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- проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних
ресурсів (проведення лісовпорядкування);
- заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з
браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо);
Крім того, на переважні види робіт із різних розділів Програми
можуть залучатися кошти загального фонду бюджетів сільських,
селищної, міської ради, які надходять в порядку сплати
лісогосподарськими підприємствами рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів місцевого значення (за місцем
розташування лісових ділянок).
Головним розпорядником коштів програми є управління
економічного
та
агропромислового
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації.
Головний розпорядник коштів програми:
– здійснює внутрішній контроль в рамках даної програми за
повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками
коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і
витрачанням ними бюджетних коштів;
– здійснює управління бюджетними коштами та оцінку
ефективності
програмних
заходів,
забезпечуючи
ефективне,
результативне і цільове використання бюджетних коштів;
– забезпечує доступність інформації про ефективність
використання бюджетних коштів та виконання програмних заходів
відповідно до діючого законодавства та Бюджетного Кодексу України.
Програма є довгостроковою, остільки термін її виконання
розраховано на 9 років, що пов’язано з особливо тривалим циклом
виробництва (60-120 років), притаманним лісовому господарству. З
огляду на зазначене виконання Програми поділено на 2 етапи . І етап –
2017-2020 роки. ІІ етап – 2021-2025 роки.
Загальний орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання
Програми, становить 900 тис. грн. Прогнозні обсяги та джерела
фінансування Програми наведені у додатку 2.
5. Завдання та результативні показники
Завданням Програми є забезпечення збалансованого ведення
лісового господарства в районі за рахунок здійснення комплексу
конкретних завдань та заходів, визначених по напрямам діяльності:
- напрям забезпечення розвитку захисного лісорозведення,
підвищення рівня лісистості району;
- напрям забезпечення охорони і захисту лісів;
- напрям нарощування ресурсного та екологічного потенціалу
лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого
розвитку;
- напрям раціонального використання лісових ресурсів;
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- напрям підвищення ефективності управління лісовим
господарством;
- напрям удосконалення комунікаційного процесу, забезпечення
відкритості та прозорості лісогосподарської діяльності.
Очікувані результати за умови ефективного виконання Програми
дадуть можливість:
задовольняти потребу населення і різних галузей економіки
в корисних властивостях лісів, а також деревині та продукції з неї;
зменшувати негативний вплив викидів, які надходять в
атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел
забруднення;
забезпечувати ефективний захист сільськогосподарських
угідь від шкідливої дії водної та вітрової ерозії, зменшувати залежність
сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов;
удосконалити фінансовий та економічний механізм ведення
лісового господарства в умовах скорочення державного бюджетного
фінансування;
підвищити
ефективність
та
екологічну
безпеку
лісокористування, розширити застосування методів раціонального
використання лісових ресурсів;
спрямовувати лісогосподарські заходи на підвищення
продуктивності, поліпшення якісного складу лісів;
мінімізувати
можливі
збитки,
що
спричиняються
самовільними рубками деревини, лісовими пожежами та пошкодженням
лісів шкідниками та хворобами;
забезпечувати збереження та підтримання проектних
конструкцій полезахисних лісових смуг, перерозподіл земель запасу,
зайнятих лісосмугами, суб’єктам господарювання для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва;
забезпечувати облік земель лісового фонду на території
району.
Очікувані результати від впровадження Програми передбачається
оцінювати за загальноприйнятними економічними показниками та
індикаторами ефективності вирішення проблем у сфері лісових
ресурсів, у тому числі обраних на основі рекомендованих показників
Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року»:
•
Збільшення обсягів продукції (робіт, послуг) лісового
господарства в 2,6 рази;
•
Зростання обсягів капітальних інвестиції на 20%.
•
Збільшення надходжень до бюджетів на 20 %.
•
Збільшення площі лісів району на 150 га. Підвищення
лісистості території з 11,9% у 2017 році до 12,1 % у 2025 році.
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•

Збільшення до 2025 року загального запасу деревостанів в
лісах району, які входять до сфери управління Держлісагентства
України на 15%.
•
Зростання вторинного використання лісосічних відходів та
відходів деревообробки до 50% їх загального обсягу;
•
Зменшення кількості та середньої площі лісових пожеж;
•
Збереження зайнятості у сфері лісового господарства.
6. Напрями діяльності і заходи програми
Напрям забезпечення охорони і захисту лісів
Завдання 1: Забезпечення охорони лісів від пожеж, утримання
відомчої пожежної охорони, гасіння лісових пожеж, протипожежне
облаштування лісів, здійснення невідкладних протипожежних заходів.
Заходи:
створення мінералізованих смуг;
догляд
за
мінералізованими
смугами
та
протипожежними розривами;
догляд за узліссям, формування стовбурів хвойних
дерев на висоту до 2 м.;
утримання пожежної охорони, гасіння лісових пожеж;
Завдання 2: Матеріально-технічне забезпечення охорони лісів від
пожеж.
Заходи:
ремонт пунктів спостереження;
придбання засобів зв’язку, лісових ранцевих
вогнегасників.
Завдання 3: Здійснення лісозахисних заходів.
Заходи:
винищувальні заходи в осередках шкідників лісу.
Напрям нарощування ресурсного та екологічного потенціалу
лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах
сталого розвитку
Завдання 1: Забезпечення лісовідновлення.
Заходи:
створення лісових культур на зрубах, сприяння
природному поновленню;
вирощування садивного матеріалу на лісових
розсадниках;
Завдання 2: Формування та поліпшення якісного складу лісів.
Заходи:
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проведення рубок формування та оздоровлення лісів всього;
у тому числі заходи з формування нових лісів,
створених за період 2002-2016 роки.
Завдання 3: Утримання державної лісової охорони.
Заходи:
утримання
лісової
охорони,
здійснення
адміністративних витрат на ведення лісового господарства,
охорону і захист лісів.
Напрям раціонального використання лісових ресурсів
Завдання 1: Забезпечення проведення рубок головного
користування.
Заходи:
заготівля ліквідної деревини під час проведення рубок
головного користування;
будівництво та ремонт доріг лісогосподарського
призначення;
Завдання 2: Переробка деревини, використання лісосічних відходів
та відходів деревообробки.
Заходи:
переробка деревини;
придбання обладнання для виробництва технологічної
тріски та альтернативного палива із відходів лісозаготівлі.
Напрям підвищення ефективності управління лісовим
господарством
Завдання 1: Покращення інформаційно-наукового забезпечення
ведення лісового господарства.
Заходи:
проведення базового лісовпорядкування лісів;
проведення безперервного лісовпорядкування та
державного обліку лісів;
Завдання 2: Покращення кадрового забезпечення
Заходи:
підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів
лісового господарства.
Напрям удосконалення комунікаційного процесу,
забезпечення відкритості та прозорості лісогосподарської діяльності
Завдання 1. Покращення обізнаності громадськості у сфері лісового
господарства
Заходи:
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організація
підприємств.
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7. Система управління та контролю за ходом виконання
програми
Координація й контроль за ходом виконання «Районної цільової
програми комплексного розвитку лісового господарства «Ліси
Зіньківського району на період 2017-2025 роки» здійснюється згідно з:
 Постановою КМУ від 17.19.1996 № 1147 (зі змінами) «Про
затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів»;
 щорічних розпорядчих документів Зіньківської районної ради
та постійної комісії районної ради з питань екології та раціонального
природокористування.
Відповідальними виконавцями й відповідно координаторами ходу
виконання програми є управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, а також управління фінансів.
Згідно з вимогами чинного законодавства України передбачається
проведення державного та громадського контролю за впровадженням
програмних і проектних рішень. Відповідно контроль за ефективністю
реалізації програмних заходів здійснюється:
–
Полтавським
обласним
управлінням
лісового
та
мисливського господарства та Департаментом екології та природних
ресурсів Полтавської облдержадміністрації (державний контроль);
–
постійною комісією районної ради з питань аграрної
політики, земельних відносин, екології охорони навколишнього
природного середовища та раціонального природокористування .
Щорічний контроль за цільовим і ефективним використанням
бюджетних коштів покладено на постійну комісію районної ради з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
управління майном.
Організація системи взаємодії між виконавцями програми
покладається на головних виконавців та співвиконавців (управління
економічного
та
агропромислового
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації, державні лісогосподарські підприємства).
Управління економічного та агропромислового розвитку і торгівлі
райдержадміністрації буде здійснювати збір, обробку, систематизацію,
узгодження інформаційних даних стосовно фактичної ситуації щодо
виконання програмних заходів. Зведена інформаційна база даних буде
основою поточної оцінки ефективності виконання заходів Програми й
оцінки її результативності наприкінці кожного етапу реалізації та у
цілому.
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Додаток 1
ПАСПОРТ
Районної цільової програми комплексного розвитку лісового
господарства
«Ліси Зіньківського району на період 2017-2025 роки»

1.

Ініціатори розробки
програми

2.

Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади
про розробку програми

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники
програми

5.

Відповідальний
виконавець програми

6.

Термін реалізації
програми

7.

Перелік бюджетів, які
беруть участь у
виконанні програми

ДП
«Гадяцький
лісгосп»,
управління
економічного та агропромислового розвитку і
торгівлі Зіньківської районної державної
адміністрації.
Рішення Полтавської обласної ради від
29.04.2016 № 94 «Про затвердження обласної
цільової Програми комплексного розвитку
лісового господарства «Ліси Полтавщини на
період 2016-2025 роки»
Управління економічного та агропромислового
розвитку і торгівлі Зіньківської районної
державної адміністрації.
Управління економічного та агропромислового
розвитку і торгівлі Зіньківської районної
державної адміністрації.
ДП «Гадяцький лісгосп».
Управління економічного та агропромислового
розвитку і торгівлі Зіньківської районної
державної адміністрації
2017 - 2025 роки
-

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
8. необхідних для реалізації
програми, усього, у тому
числі, тис. грн.:
коштів державного
8.1
бюджету
коштів обласного
8.2.
бюджету

державний бюджет;
обласний бюджет;
районний бюджет;
місцеві бюджети;
інші джерела фінансування (власні кошти
підприємств, кошти спонсорської
підтримки).

900

0
0
16

коштів районного
бюджету
коштів місцевих
8.4
бюджетів
Коштів інших
8.5.
небюджетних джерел
8.3.

0
900
0
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Додаток 2
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Районної цільової програми комплексного розвитку лісового
господарства
«Ліси Зіньківського району на період 2017-2025 роки»

тис. гривень
Етапи виконання програми
І етап

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
державний бюджет

ІІ етап

2017

2018

2019

2020

2021 - 2025

100

100

100

100

500

100

100

100

100

500

обласний бюджет
районний бюджет
бюджети сіл, селищ, міст
районного підпорядкування
кошти небюджетних джерел (у
тому числі власні кошти
підприємств)

