
 
 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   9 грудня  2016року           № 124 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної програми  

охорони, захисту, раціонального  

використання та відтворення полезахисних  

лісових смуг на 2016-2017 роки 

 

 На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити районну програму охорони, захисту, раціонального  

використання та відтворення полезахисних лісових смуг на 2016-2017 роки 

(додається). 

 

2. Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити  

фінансування заходів з виконання даної програми. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

районної ради з питань  бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 

 

 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення Голованівської 

        районної ради 

        від 9 грудня 2016 року 

        № 124 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

охорони, захисту, раціонального використання та відтворення 

полезахисних лісових смуг на 2016-2017 роки 

 

Полезахисні лісосмуги є одним із типів природних територій, що підлягають 

особливій державній охороні. Оскільки відповідні природні смуги, як 

правило, становлять ділянки, вкриті лісом, то й відносини щодо них 

здебільшого регулюються лісовим законодавством. Лісовий кодекс України 

відносить полезахисні лісові смуги до лісів першої групи як такі, що 

виконують переважно природоохоронні функції. 

Полезахисні лісові смуги - це лісові насадження, штучно створені 

насадження для захисту сільськогосподарських угідь від посух та ерозії 

ґрунтів. Вони затримують сніги та зберігають вологу для майбутнього 

врожаю, не дають зливам змивати родючий ґрунт з полів, вгамовуючи вітер 

та стримують пилові бурі, тобто виконують переважно захисні, 

протиерозійні, кліматорегулюючі та інші корисні функції. 

Правовий режим полезахисних лісосмуг детально законодавством не 

врегульований. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг є 

одним з порушень лісового законодавства, за яке може бути застосовано 

юридичну відповідальність. 

Значна частина полезахисних насаджень району знаходиться в 

незадовільному стані із – за відсутності своєчасного догляду, здійснення їх 

охорони та захисту. 

Мета Програми 

Метою даної Програми є реалізація комплексу заходів, спрямованих на 

забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального 

використання та відтворення полезахисних лісонасаджень Голованівського 

району. 

Завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 



- збереження захисних лісонасаджень на території району; 

- охорона захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень 

та інших лісо порушень; 

- захист захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних 

заходів, захист від хвороб та шкідників; 

- раціональне використання та відтворення полезахисних лісонасаджень; 

- підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу 

лісонасаджень; 

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів, збереження їх 

біологічного різноманіття; 

- підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних 

факторій середовища, змін клімату; 

- популяризація серед населення значення збереження і правильного 

використання захисних лісонасаджень. 

-  

Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу: 

- зберегти полезахисні лісові смуги на території  району; 

- забезпечити охорону захисних лісонасаджень від незаконного порубів 

та пошкоджень; 

- поліпшити стан та якісний склад полезахисних лісонасаджень, 

посилити їхню екологічну функцію; 

- покращити санітарний стан захисних лісосмуг через недопущення 

засмічення промисловими та побутовими відходами біля населених 

пунктів та транспортних шляхів. 

 

Строки виконання Програми 

Програма реалізується протягом 2016-2017 років. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного 

бюджету. 

Заходи з виконання Програми 

№ 

п/п 

Найменування заходу Орієнтовні обсяги фінансування за 

роками виконання, тис. грн. 

2016 2017 

1 Стабілізація фінансово-економічного 

стану підприємства, у тому числі 

погашення боргових зобов’язань 

В межах асигнувань, затверджених 

рішенням районної ради про бюджет на 

відповідний рік 

 

 
 


