
 
 

У К Р А Ї Н А 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Від  11 листопада 2005 р. №  4 
  м.Миколаїв 

 

 

 

Про внесення доповнень до      ХХVІІ сесія 4 скликання 

обласної Цільової програми 

 “Ліси Миколаївщини 2001-2015 рр.” 

 

 

З метою створення захисних лісонасаджень в області та збереження лісів 

природно-заповідного фонду  регіонального ландшафтного парку “Кінбурнська 

коса”, на підставі статті 2.4.4 Регламенту роботи обласної ради 4 скликання, 

затвердженого рішенням обласної ради від 17 травня 2002 року № 1, обласна 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доповнити обласну Цільову програму “Ліси Миколаївщини 2001-              

2015 рр.”, затверджену рішенням обласної ради від 24 квітня 2001 року № 3, 

формою 19 “Невідкладні заходи із захисного лісорозведення з метою захисту 

довкілля та деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського 

призначення”  (додаток). 

 

2. Фінансування невідкладних заходів із захисного лісорозведення з метою 

захисту довкілля та деградованих і малопродуктивних земель 

сільськогосподарського призначення здійснювати згідно з чинним 

законодавством. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та 

раціонального використання природних ресурсів. 

 

 

 

Голова обласної ради       М.М.Москаленко 



 

Додаток  

                                                                                                                                                                            до рішення обласної ради 

                                                                                                                                                                                                                                        

Форма 19 

 

 

Невідкладні заходи із захисного лісорозведення з метою захисту довкілля  

та деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення 

 

 

№ 

п/п 

Найменування  

заходів 

Місце 

впровадження 

Джерело 

фінансування 
Виконавці 

Оди- 

ниця 

ви- 

міру 

Орієнтовні обсяги по роках 

2005 2006 2007 2008 2009 
2010-2015 

(щорічно) 

к-ть 

сума, 

тис. 

грн. 

к-ть 

сума, 

тис. 

грн. 

к-ть 

сума, 

тис. 

грн. 

к-ть 

сума, 

тис. 

грн. 

к-ть 

сума, 

тис. 

грн. 

к-ть 

сума, 

тис. 

грн. 

1. 

Вирощування 

раніше створе-

них захисних 

лісових 

насаджень та 

полезахисних 

лісових смуг. 

Землі 

сільськогоспо-

дарського 

призначення 

Миколаївської 

області 

Кошти 

державного 

бюджету 

Державні 

підприємства 

лісового та 

лісомисливсько-

го господарства 

Миколаївської 

області 

га 2093 173,0 1918 442,0 1748 450,0 1578 450,0 1408 450,0 1400 500,0 

2. 

Створення 

захисних 

лісових 

насаджень та 

полезахисних 

лісових смуг. 

Землі 

сільськогоспо-

дарського 

призначення 

Миколаївської 

області 

Кошти місцевих  

бюджетів, 

суб’єктів гос- 

подарювання  та 

землекористува-

чів 

(землевласників) 

Державні 

підприємства 

лісового та 

лісомисливсько-

го господарства 

Миколаївської 

області 

га   45 493,0 240 642,0 290 790,0 350 747,0 400 820,0 

3. 
Очищення лісу 

від захаращення. 

Регіональний 

ландшафтний 

парк 

„Кінбурнська 

коса” 

Обласний 

цільовий фонд 

охорони навко-

лишнього 

природного 

середовища 

ДП „Очаківське 

лісомисливське 

господарство” 

га 333 223,0           

 ВСЬОГО :  396  935  1092  1240  1197  1320 

 

Заступник начальника управління, головний лісничий  

Миколаївського обласного управління лісового господарства                                                                                 А.А. Гурко 

 


