
  

 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від  21 грудня 2021 року                                                                          № 652 

 

Про  селищну  програму 

“Реалізація програм у галузі лісового господарства 

 та мисливства територіальної громади” 

на  2022 рік 

 

            З метою поліпшення екологічної ситуації  на території громади, забезпечення 

безперервного невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, здійснення 

відтворення та утримання лісів в належному санітарному стані, на підставі статті 30 Лісового 

кодексу України, статті 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», згідно рішення виконавчого комітету № 156  від 09 листопада 2021 року «Про 

розгляд  проєкту рішення «Про селищну програму «Реалізація програм у галузі лісового 

господарства  та мисливства територіальної громади”  на 2022 рік»,  за погодженням з 

постійними комісіями,  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити селищну програму  «Реалізація програм у галузі лісового господарства  та 

мисливства територіальної громади”  на 2022 рік» , що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

політики, податків. комунальної власності та енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

  

 

   

Селищний голова                                           Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                               рішенням сесії Рафалівської селищної ради  

                                           від 21 грудня 2021 року №  652 

 

Селищна програма 

«Реалізація програм у галузі лісового господарства  та мисливства територіальної 

громади”  на 2022 рік  

 

 1.Мета програми 

 Метою програми є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового 

господарства, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій 

лісів. 

 2. Завдання програми 

 Основними завданнями є: 

 1. Сприяння проведенню заходів, спрямованих на проведення лісовідновлення лісів, 

здійснення догляду за протипожежними розривами та мінералізованими смугами, створенню 

лісозахисного лісорозведення, сприяння проведенню заходів по виконанню робіт з утримання 

лісів у належному санітарному стані, фінансування робіт по догляду за лісовими культурами, 

догляд за природним поновленням, санітарних рубок вибіркових тощо. 

 2. Затверджувати у видатковій частині селищного бюджету спрямування 30 відсотків  

коштів від збору за спеціальне використання природних ресурсів (попенна плата) та зборів, 

які надійдуть як відшкодування  збитків з винних осіб за скоєні правопорушення в галузі 

лісового та мисливського господарства  на відтворення лісів. 

3.Фінансове забезпечення виконання програми 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. 

4.Основні заходи  та прогнозні обсяги фінансування  

                           грн. 

№ Назва заходів Орієнтовне фінансування 

 

1. 

- Проведення лісовідновленя (посів, 

посадка лісових культур); 

- Створення мінералізованих смуг; 

- Здійснення догляду за протипожежним 

розривом та мінералізованими смугами; 

- Створення лісозахисного 

лісорозведення; 

- Утримання лісів у належному 

санітарному стані; 

- Догляд за лісовими культурами. 

 

 

Кошти місцевого бюджету 

180000,00 

  

 

Селищний голова                                                     Василь СОВГУТЬ 

 

 


