ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про організаційні заходи щодо
збереж ення полезахисних лісових
смуг на території області
З метою забезпечення збереж ення на території Х ерсонської області
полезахисних лісових насаджень, їх захисних функцій при веденні
сільськогосподарського виробництва, відповідно до Л ісового кодексу У країни,
Законів У країни «Про меліорацію земель», «Про охорону навколиш нього
природного середовищ а», враховую чи ріш ення Х ерсонської обласної ради від
31 березня 2016 року № 121 «Про тим часову заборону проведення рубок
полезахисних лісових смуг в області», керую чись статтею 6, пунктом 7 частини
перш ої та частиною другою статті 13, пунктом 3 статті 16, пунктами 1, 9
частини перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «Про
місцеві держ авні адміністрації»:
1. У творити робочу групу з питань збереж ення в області полезахисних
лісових смуг (далі - обласна робоча група) у складі згідно з додатком 1.
2. Районним держ авним адміністраціям:
2.1. У творити районні робочі групи з питань збереж ення полезахисних
лісових смуг у складі представників держ авних лісогосподарських підприємств,
територіальних органів Д ерж геокадастру в Х ерсонській області, сільських,
селищ них рад та відділів (управлінь) агропромислового розвитку районних
держ авних адміністрацій, районних асоціацій фермерів та землевласників,
правоохоронних органів, громадських о б ’єднань, громадських інспекторів з
охорони довкілля.
2.2. Забезпечити розроблення робочими групами графіків обстеження
полезахисних лісових смуг по сільських, селищ них радах та за результатами
обстеж ень до 01 серпня 2016 року надати Головном у управлінню
Д ерж геокадастру у Х ерсонській області зведену інформацію у розрізі
підприємств усіх форм власності та інш их суб’єктів господарю вання згідно з
формами, визначеними в додатку 2 до цього розпорядж ення.
2.3. Спільно з Х ерсонським обласним управлінням лісового та
м исливського господарства, Д ерж авною екологічною інспекцією у Х ерсонській
області розробити в меж ах компетенції заходи щ одо охорони та захисту
полезахисних лісових смуг, здійсню вати постійний контроль за їх виконанням.
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2.4. Інф ормувати територіальні громади про належ не використання
полезахисних лісових смуг та недопущ ення їх вирубки.
2.5. Щ омісяця до 10 числа спільно з районним и центрами зайнятості
надавати Д ерж авній екологічній інспекції у Х ерсонській області в
установленом у порядку погодж ені кандидатури на проходж ення навчання на
гром адських інспекторів з охорони довкілля.
2.6. Забезпечити постійний громадський контроль за охороною , захистом,
використанням полезахисних лісових смуг.
2.7. О перативно інф ормувати правоохоронні органи щодо незаконної
вирубки полезахисних лісових смуг.
2.8. Щ окварталу до 10 числа інф ормувати Д епартамент агропромислового
розвитку обласної держ авної адм іністрації про проведену роботу зі збереж ення
полезахисних лісових смуг.
3. Рекомендувати міськвиконкомам міст обласного значення провести на
підпорядкованих територіях роботу з виконання завдань, визначених пунктом 2
даного розпорядж ення.
4. Рекомендувати Головном у управлінню Д ерж геокадастру у Х ерсонській
області до 01 вересня 2016 року надати обласній робочій групі зведені дані,
передбачені додатком 2 до цього розпорядж ення.
5. Рекомендувати Д ерж авній екологічній інспекції у Х ерсонській області
забезпечити навчання та організацію роботи громадських інспекторів,
відповідно до П олож ення про громадських інспекторів з охорони довкілля,
затвердж еного наказом М іністерства екології та природних ресурсів Україні!
від 27 лю того 2012 року № 88 (із змінами), зареєстрованого в М іністерстві
ю стиції У країни від 20 березня 2002 року за № 276/6564.
6. В изнати таким, що втратило чинність, розпорядж ення голови обласної
держ авної адм іністрації від 25 листопада 2013 року № 786 «П ро збереж ення
полезахисних лісових смуг на території області».
7. Контроль за виконанням даного розпорядж ення покласти на
в.о. заступника голови обласної держ авної адм іністрації Рищ ука Є.М.
/ /

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

Д одаток 1
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації
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№

СК Л А Д
робочої групи з питань збереж ення в області полезахисних лісових смуг
Рищ ук
Євген М иколайович

-

в.о. заступника голови обласної держ авної
адміністрації, керівник робочої групи

П аливода
О лександр М иколайович

-

директор Д епартаменту агропром ислового
розвитку обласної держ авної адміністрації,
заступник керівника робочої групи

П опутько
Ю рій А натолійович

-

директор Д епартаменту екології та природних
ресурсів обласної держ авної адміністрації,
заступник керівника робочої групи

Члени робочої групи:
Єраш ов
Євген О лександрович

директор Х ерсонського
зайнятості (за згодою )

Й осипенко
Ігор В асильович

депутат обласної ради, секретар постійної
комісії обласної ради з питань земельних
відносин та екології (за згодою )

М альцев
Устин Валерійович

начальник Д ерж авної екологічної інспекції в
області (за згодою )

М анікін
Д м итро С ергійович

начальник ю ридичного управління апарату
обласної держ авної адм іністрації

Н еделько
А ндрій М иколайович

заступник
директора
Д епартаменту
агропром ислового
розвитку
обласної
держ авної адм іністрації

Рибалко
Сергій Вікторович

депутат обласної ради, голова постійної
комісії обласної ради з питань зем ельних
відносин та екології (за згодою )

Тищ енко
В олодимир В ікторович

начальник обласного управління лісового та
м исливського господарства (за згодою )

Ш апран
Ігор А натолійович

-

В.о. заступника голови
обласної держ авної адм іністрації

обласного

центру

в.о. начальника
Головного
управлінн і
Д ерж геокадастру в області (за згодою )
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П родовж ення додатка 2
Інф ормація
в розрізі підприєм ств усіх форм власності та інш их су б ’єктів господарю вання
____________________________ району
станом н а _______________________ 2016 року

№
з/п

1

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Назва сільської, селищної ради

Площа, га

2

3

Сільська, селищна рада всього:
у тому числі в межах сільської, селищної ради
у тому числі у власності або в постійному користуванні
підприємства (його назва), вказати статус підприємства (державне
лісогосподарське
підприємство,
агролісогосподарське
підприємство, сільськогосподарське підприємство тощо)

у підприємств, які не у власності, але їх охороняють (його назва),
вказавши його статус (державне лісогосподарське підприємство,
агролісогосподарське
підприємство,
сільськогосподарське
підприємство тощо)

Не надані у власність або постійне користування (без господаря)
Всього по району

В.о. заступника голови
обласної держ авної адм іністрації

Є.М .Рищ ук

