ДООПРАЦЬОВАНИЙ

УКРАЇНА
ОДЕСЬКАО БЛАСНА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про затвердження регіональної програми
«Ліси Одещини на 2021-2025 роки»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталого розвитку лісового
господарства області обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити регіональну програму «Ліси Одещини на 2021-2025 роки»
(далі - Програма), що додається.
2. Обласній державній адміністрації при формуванні обласного бюджету
протягом 2021-2025 років передбачати асигнування для реалізації заходів
Програми, виходячи із наявних можливостей бюджету на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань екології, природокористування, запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків.

Проект рішення підготовлено Департаментом
екології та природних ресурсів Одеської
обласної державної адміністрації та внесено
головою
Одеської
обласної
державної
адміністрації

Додаток
до рішення обласної ради
від ________ 2021 року
№ -VIIІ
Регіональна програма
«Ліси Одещини на 2021-2025 роки»
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Правовою основою Програми «Ліси Одещини на 2021-2025 роки» є
Лісовий кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища», Указ Президента України від 07 червня 2021 року №228/2021
«Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів» та інші нормативні
акти в галузі природоохоронного та лісового законодавства.
Програма визначає основні напрями сталого розвитку лісового
господарства в регіоні, є строковою і відновлює в області поетапне степове
лісорозведення. Передбачає здійснення першочергових заходів щодо створення
нових лісів, підвищення продуктивності та поліпшення якості лісів, оптимізації
регіональної лісової політики, подолання основних дестабілізуючих факторів
екологічної ситуації, попередження та оперативне гасіння лісових пожеж.
Програма базується на визначальній біосферній ролі лісів регіону,
переважанні екологічних функцій лісів та їх обмеженому експлуатаційному
значенні.
Розроблення Програми зумовлене необхідністю вирішення комплексу
екологічних, лісівничих, економічних, організаційних та господарських
проблем, які стримують розвиток лісового господарства та захисного
лісорозведення.
Одеська область є лісодефіцитною. Загальна лісистість становить 6,2%
при оптимальній науково - обґрунтованій – 9%. У зв’язку з цим через вітрову та
водну ерозію грунтів щорічні втрати врожаю сільськогосподарських культур
становлять 5-7 ц/га, а щорічні втрати гумусу – 0,04%.
Програма спрямована на підвищення лісистості області та подолання
негативних кліматичних факторів.
У зв’язку з відсутністю фінансування практично припинилось створення
нових лісів на території області. Якщо в 2010 році ці обсяги становили 3005
гектарів, то в 2018 році – 3 гектари, 2019 році – 37 гектарів, 2020 році – 58
гектарів.
Робота по нарощуванню обсягів захисного лісорозведення, яка
стримується відсутністю фінансування має продовжуватись за будь-яких умов,
тому що тільки ліс зможе поліпшити складну екологічну ситуацію нашого
степового регіону.
Головними причинами виникнення проблем є:
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- недостатнє фінансування розвитку лісового господарства регіону, яке
має обмежені можливості мобілізації власних коштів від лісокористування;
- недосконалість та неузгодженість законодавчої і нормативно-правової
бази в питаннях землекористування, відводу земель, лісокористування та
охорони навколишнього природного середовища;
- природно-історична динаміка формування лісового фонду, несприятливі
умови
лісовирощування,
періодичні
природно-кліматичні
аномалії,
переважання штучно створених лісів (потребують посиленого догляду та
поліпшення вікової, видової і товарної структури);
- зростання техногенного навантаження на лісові екосистеми.
Основними
проблемами
лісового
господарства
і
захисного
лісорозведення області є:
- низька загальна лісистість території, несприятливі природно-кліматичні
та лісорослинні умови;
- висока вразливість лісів лісовими пожежами та іншими негативними
факторами, зумовлена особливостями їх розташування і користування;
- напружений санітарний стан лісів, наростання кількості осередків та
чисельності шкідників і хвороб;
- всихання лісів, пов’язане із зростанням посушливості клімату і
досягненням насадженнями природної стиглості;
- відсутність спеціалізованої техніки та обладнання для проведення
лісомеліоративних робіт на еродованих, порушених землях, крутосхилах, ярах,
балках. Значна зношеність основних засобів виробництва, лісогосподарської та
протипожежної техніки і обладнання.
2. Визначення мети Програми
Головною метою даної Програми є забезпечення реалізації державної та
регіональної політики в сфері лісового господарства, а також охорони, захисту
(в тому числі від пожеж), раціонального використання й відтворення лісових
ресурсів, підвищення ефективності ведення лісового господарства, задоволення
потреб суспільства в екологічних та сировинних ресурсах лісу.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання Програми
Лісовий фонд є високопожежонебезпечним об'єктом. Пожежна безпека в
лісі повинна забезпечуватися шляхом проведення планових профілактичних
заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території
лісового фонду. Технічне забезпечення державної охорони від пожеж є
недостатнім для запобігання лісовим пожежам та реагування на них.
Відповідно, в лісах на території Одеської області передбачено здійснення
протипожежного облаштування лісів, впровадження систем спостереження та
придбання автомобілів та протипожежного обладнання для пожежогасіння.
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Реалізація Програми надасть можливість не допустити (значно зменшити)
збитки від лісових пожеж.
Заходи щодо створення захисних лісових насаджень (заліснення невгідь,
малопродуктивних, деградованих, порушених земель тощо), в першу чергу,
спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, подолання таких
дестабілізуючих факторів, як ерозія ґрунтів та виснаження річок і водоймищ.
Лісорозведення в цілому орієнтоване на збільшення площ біологічно стійких та
високопродуктивних насаджень, що в свою чергу сприятиме ефективному
веденню сільського господарства.
Програмою передбачається створення 1,5 тис. га нових лісів на території
області.
Усі роботи, пов’язані з виконанням запланованих заходів Програми,
здійснюватимуться за рахунок коштів обласного бюджету.
Конкретні обсяги фінансування Програми затверджуються щорічно
рішенням обласної ради про обласний бюджет у межах наявного фінансового
ресурсу.
Прогнозні обсяги фінансування Програми наведені у додатку 2.
Програма розрахована на період з 2021 по 2025 роки включно.
4. Напрями діяльності та заходи Програми
Основними завданнями, покладеними в основу Програми, є:
- визначення пріоритетних напрямів розвитку лісового господарства
регіону;
- проведення планових профілактичних заходів, оперативного виявлення і
ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду;
- розширення робіт із захисного лісорозведення та агролісомеліорації і, як
результат – підвищення врожайності сільськогосподарських культур;
- забезпечення сталого розвитку лісового господарства на науково
обґрунтованій основі;
- наближення терміну досягнення оптимальної лісистості території
області (дев’ять відсотків);
- зменшення ерозії ґрунтів та покращання стану навколишнього
природного середовища шляхом створення нових лісів.
Пріоритетним напрямком Програми є підвищення рівня лісистості та
забезпечення оперативного та ефективного попередження і гасіння лісових
пожеж. За даними напрямами діяльності планується провести наступні заходи:
- виконання робіт зі створення захисних лісових насаджень на землях, які
не зайняті лісом (деградованих, малопродуктивних, тощо);
- придбання телевізійних систем раннього виявлення лісових пожеж;
- придбання автомобілів для пожежогасіння на базі повнопривідного
пікапу укомплектованого установкою пожежогасіння високого тиску
(пожежним модулем).
Напрями діяльності та заходи з виконання Програми наведені у
додатку 3.
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5. Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми сприятиме реалізації регіональної політики у сфері
лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища,
переведенню лісового господарства на засади сталого розвитку, підвищенню
ефективності управління лісами, збереженню біорізноманіття, наростанню
екологічного потенціалу лісів регіону.
Буде забезпечено застосування сучасних методів відновлення і
вирощування лісів та раціональне використання їх різноманітних функцій.
В результаті виконання заходів Програми площа лісів Одещини до
2025 року збільшиться на 1,5 тис. га., що є якісним і кількісним показником.
В результаті поліпшення водорегулюючих, ґрунтозахисних, рекреаційних
та інших корисних властивостей лісів буде покращуватися стан довкілля
Одещини. На землях, де будуть створюються нові ліси, припиняться вітрова та
водна
ерозія.
Зменшиться
загроза
подальшої
деградації
земель
сільськогосподарського призначення, відбуватиметься зменшення втрат
гумусу. Буде започатковано процес відновлення родючості ґрунтів.
Також в рамках Програми для запобігання лісовим пожежам, обмеження
поширення пожеж у лісах, раннього виявлення лісових пожеж буде закуплено
одинадцять телевізійних систем раннього виявлення лісових пожеж та
п’ятнадцять автомобілів для пожежогасіння на базі повнопривідного пікапу
укомплектованого установкою пожежогасіння високого тиску (пожежним
модулем) з ємністю до 800 літрів або причепом з ємністю до 500 літрів.
Впровадження телевізійних систем
спостереження та придбання
автомобілів для пожежогасіння надасть можливість забезпечити послідовну
профілактичну роботу, спрямовану на захист лісів від пожеж та недопущення
надзвичайної ситуації.
Кількісні і якісні показники за роками наведені у додатку 3.
В цілому Програма сприятиме більш повному задоволенню потреб
суспільства в екологічних та сировинних ресурсах лісу, підвищенню
біокліматичного потенціалу території і оздоровленню навколишнього
природного середовища.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальним виконавцем Програми є Одеське обласне управлінням
лісового та мисливського господарства.
Головним розпорядником коштів Програми є Департамент екології та
природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, який здійснює
відповідну координацію.
Контроль за виконанням Програми здійснює обласна рада, а поточний
контроль за ходом її реалізації - постійна комісія обласної ради з питань
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екології, природокористування, запобігання надзвичайним ситуаціям та
ліквідації їх наслідків.
Протягом строку дії Програми відповідальний виконавець щороку до 15
липня та до 15 січня готує і подає Департаменту економічної політики і
стратегічного планування та Департаменту екології та природних ресурсів
Одеської обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан
виконання Програми, і не пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення
встановленого строку виконання Програми - підсумковий звіт про результати її
виконання разом із пояснювальною запискою.
Одеська обласна державна адміністрація звітує перед обласною радою
про результати виконання Програми.

Департамент екології та природних ресурсів
обласної державної адміністрації
Департамент аграрної політики,
продовольства та земельних відносин
обласної державної адміністрації
Одеське обласне управління лісового та
мисливського господарства
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Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ

регіональної програми «Ліси Одещини на 2021-2025 роки»
1.

Ініціатор розроблення
Програми

Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації

2.

Розробник Програми

Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації

3.

Співрозробники Програми

Одеське обласне управління лісового та
мисливського господарства,
Департаменту аграрної політики,
продовольства та земельних відносин
Одеської обласної державної
адміністрації

4.

Відповідальний виконавець
Програми

Одеське обласне управління лісового та
мисливського господарства

5.

Учасники Програми

Одеське обласне управління лісового та
мисливського господарства;
Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації;
Державні підприємства лісового
господарства

6.
7.

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
Програми
8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього,
у тому числі:
8.1. коштів місцевого бюджету, у
тому числі:
- обласного бюджету

2021-2025 роки
обласний бюджет

47 708,160 тис. грн

47 708,160 тис. грн
47 708,160 тис. грн

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення регіональної програми
«Ліси Одещини на 2021-2025 роки»

Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання програми
Усього,
у тому числі:
місцевий бюджет, у тому
числі:
обласний бюджет

Етапи виконання Програми
І
ІІ

Усього
витрат на
виконання
програми
(тис. грн)

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

1 650,000

13 988,752

16 549,812

7 820,784

7 698,812

47 708,160

1 650,000

13 988,752

16 549,812

7 820,784

7 698,812

47 708,160

1 650,000

13 988,752

16 549,812

7 820,784

7 698,812

47 708,160

1

Додаток 3
до Програми
Напрями діяльності та заходи Регіональної програми «Ліси Одещини на 2021-2025 роки»

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість),
тис. гривень

у тому числі за роками:

2021

2022

2023

2024

Найменування показника

2025

Очікуваний результат
Значення показника
в тому числі за роками
усього

2021

2022

2023

2024

2025

1 500

-

372

382

384

362

І. Підвищення рівня лісистості території області
1. Виконання робіт із створення
захисних лісових насаджень в
розрізі адміністративних районів:

2022 - 2025

1.1. Березівський

Департамент екології та обласний бюджет
природних
ресурсів
облдержадміністрації;
Одеське
обласне
управління лісового та
мисливського
господарства;
державні підприємства
лісового гоподарства

1.2. Болградський
1.3. Білгород-Дністровський
1.4. Ізмаїльський
1.5. Одеський
1.6. Подільський
1.7. Роздільнянський
Разом за напрямом 1

Усього, у т.ч.
обласний бюджет

Покращання стану навколишнього
природного середовища шляхом
створення нових лісівв на площі всього, гектарів
в розрізі адміністративних районів :
2916,076

-

594,168

716,148

789,220

816,540

Березівський

156

-

38

38

40

40

9191,168
1123,860

-

1876,320
234,540

2417,880
282,690

2581,980
299,190

2314,988
307,440

Болградський
Білгород - Дністровський

488
60

-

120
15

130
15

130
15

108
15

2122,512
1966,600
3146,560

-

442,288
407,900
652,640

534,408
496,650
794,640

565,208
524,150
838,640

580,608
537,900
860,640

Ізмаїльський
Одеський
Подільський

112
100
160

-

28
25
40

28
25
40

28
25
40

28
25
40

8338,384

-

1729,496

2105,796

2222,396

2280,696

Роздільнянський

424

-

106

106

106

106

28805,160

-

5937,352

7348,212

7820,784

7698,812

-

5937,352

7348,212

7820,784

7698,812

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11

11

-

-

-

-

15

-

7

8

-

-

28805,160

ІІ. Забезпечення оперативного та ефективного попередження і гасіння лісових пожеж
2.1. Придбання телевізійних систем
раннього виявлення лісових пожеж

2021 - 2025

Департамент екології та обласний бюджет
природних
ресурсів
облдержадміністрації;
Одеське
обласне
управління лісового та
мисливського
господарства;

1650,000

1650,000

-

-

-

-

державні підприємства
лісового гоподарства

2.2. Придбання автомобілів для
пожежогасіння
на
базі
повнопривідного
пікапу
укомплектованого
установкою
пожежогасіння
високого
тиску
(пожежним модулем) з ємністю до
800 літрів або причепом з ємністю
до 500 літрів.
Разом за напрямом 2

Усього, у т.ч.
обласний бюджет

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ:

Усього у т.ч.
місцевий бюджет,
у т.ч.
обласний бюджет

17253,000

-

8051,400

9201,600

-

-

18903,000

1650,000

8051,400

9201,600

-

-

18903,000

1650,000

8051,400

9201,600

-

-

47708,160

1650,000

13988,752

16549,812

7820,784

7698,812

47708,160

1650,000

13988,752

16549,812

7820,784

7698,812

47708,160

1650,000

13988,752

16549,812

7820,784

7698,812

Запобігання лісовим пожежам у
лісових
масивах,
обмеження
поширення
пожеж
у
лісах,
впровадження
систем
спостереження
для
раннього
виявлення
лісових
пожеж,
придбання
автомобілів
з
пожежними
модулями
для
пожежогасіння
Придбання телевізійних систем
раннього виявлення лісових пожеж
(в комплекті зі спостережними
вишками), комплектів
Придбання
автомобілів
для
пожежогасіння
на
базі
повнопривідного
пікапу
укомплектованого
установкою
пожежогасіння високого тиску
(пожежним модулем) з ємністю до
800 літрів або причепом з ємністю
до 500 літрів, од.

1

Пояснювальна записка про доопрацювання проєкту рішення обласної
ради Про затвердження регіональної програми «Ліси Одещини на 20212025 роки»
Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації
доопрацьовано проєкт рішення обласної ради Про затвердження регіональної
програми «Ліси Одещини на 2021-2025 роки» з урахуванням пропозицій та
зауважень:
управління з питань економіки, бюджету та міжнародних відносин
апарату обласної ради;
юридичного управління апарату обласної ради;
Крім того, під час розгляду проєкту рішення обласної ради Про
затвердження регіональної програми «Ліси Одещини на 2021-2025 роки» на
засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної політики
та банківської діяльності були розглянуті та опрацьовані зауваження Депутата
Одеської обласної ради Ірини КОВАЛІШ.
Вони враховані в доопрацьованій редакції проєкту рішення.
Стосовно пропозиції залучення коштів державного бюджету, то на даному
етапі на рівні Міндовкілля та Держлісагентства опрацьовується проєкт
Державної цільової програми розвитку лісового господарства до 2030 року.
Також слід зазначити, що пропозиція стосовно включення додаткових
напрямів та заходів до Програми призведе до суттєвого збільшення(в кілька
разів) обсягів фінансування (ресурсного забезпечення) Програми. З огляду на
можливості обласного бюджету члени комісії погодились з тим, що кількість та
перелік заходів Програми на даному етапі є оптимальним.
В подальшому, виходячи із наявних можливостей бюджету на відповідний
рік, до Програми можуть вноситися зміни.
За результатами обговорення «БЮДЖЕТНА КОМІСІЯ» одностайно
підтримала проєкт рішення обласної ради Про затвердження регіональної
програми «Ліси Одещини на 2021-2025 роки».
В ДООПРАЦЬОВАНОМУ ПРОЄКТІ РІШЕННЯ:
Текстову частину Програми доповнено посиланнями на законодавчі акти,
що регламентують правову основу визначення основних напрямів та заходів
програми щодо розвитку лісового господарства.
В текстовій частині розділу 1. «Визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма» чітко сформульоване та обґрунтоване визначення
проблеми із використанням статистичних даних.
Розділ 5 «Очікувані результати та ефективність Програми» наведено
результати - кількісні та якісні показники, що характеризують результати
виконання програми та на підставі яких здійснюється оцінка ефективності
використання коштів обласного бюджету.
Текстову частину доповнено окремим розділом «Координація та контроль
за ходом виконання програми» в якому зазначено орган, який здійснює
координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання,

визначає порядок взаємного інформування, звітування перед обласною радою
про результати виконання Програми.
Порівняльна таблиця редакції Проєкту регіональної програми «Ліси
Одещини на 2021-2025 роки» з урахуванням пропозицій та зауважень:
Попередня редакція

Редакція з урахуванням пропозицій та
зауважень

1. Визначення проблеми, на розв’язання
якої спрямована Програма

1. Визначення проблеми, на розв’язання
якої спрямована Програма

Розроблення Програми зумовлене
необхідністю
вирішення
комплексу
екологічних,
лісівничих,
економічних,
організаційних та господарських проблем,
які
стримують
розвиток
лісового
господарства та захисного лісорозведення.
Головними причинами виникнення
проблем є:
- недостатнє фінансування розвитку
лісового господарства регіону, яке має
обмежені можливості мобілізації власних
коштів від лісокористування;
- недосконалість та неузгодженість
законодавчої і нормативно-правової бази в
питаннях землекористування, відводу земель,
лісокористування та охорони навколишнього
природного середовища;
природно-історична
динаміка
формування лісового фонду, несприятливі
умови
лісовирощування,
періодичні
природно-кліматичні аномалії, переважання
штучно
створених
лісів
(потребують
посиленого догляду та поліпшення вікової,
видової і товарної структури);
зростання
техногенного
навантаження на лісові екосистеми.
Основними проблемами лісового
господарства і захисного лісорозведення
області є:
- низька загальна лісистість території,
несприятливі
природно-кліматичні
та
лісорослинні умови;
- висока вразливість лісів лісовими
пожежами
та
іншими
негативними
факторами, зумовлена особливостями їх
розташування і користування;
- напружений санітарний стан лісів,
наростання
кількості
осередків
та
чисельності шкідників і хвороб;
- всихання лісів, пов’язане із
зростанням
посушливості
клімату
і
досягненням
насадженнями
природної

Правовою основою Програми «Ліси
Одещини на 2021-2025 роки» є Лісовий
кодекс України, Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закон
України «Про охорону навколишнього
природного середовища», Указ Указ
Президента України від 07 червня 2021
року №228/2021 «Про деякі заходи щодо
збереження та відтворення лісів» та інші
нормативні
акти
в
галузі
природоохоронного
та
лісового
законодавства.
Програма
визначає
основні
напрями сталого розвитку лісового
господарства в регіоні, є строковою і
відновлює в області поетапне степове
лісорозведення. Передбачає здійснення
першочергових заходів щодо створення
нових лісів, підвищення продуктивності та
поліпшення якості лісів, оптимізації
регіональної лісової політики, подолання
основних
дестабілізуючих
факторів
екологічної ситуації, попередження та
оперативне гасіння лісових пожеж.
Програма
базується
на
визначальній біосферній ролі лісів регіону,
переважанні екологічних функцій лісів та
їх обмеженому експлуатаційному значенні.
Розроблення Програми зумовлене
необхідністю
вирішення
комплексу
екологічних,
лісівничих,
економічних,
організаційних та господарських проблем, які
стримують розвиток лісового господарства та
захисного лісорозведення.
Одеська область є лісодефіцитною.
Загальна лісистість становить 6,2% при
оптимальній науково - обґрунтованій –
9%. У зв’язку з цим через вітрову та водну
ерозію грунтів щорічні втрати врожаю
сільськогосподарських
культур
становлять 5-7 ц/га, а щорічні втрати
гумусу – 0,04%.

стиглості;
- відсутність спеціалізованої техніки
та
обладнання
для
проведення
лісомеліоративних робіт
на еродованих,
порушених землях, крутосхилах, ярах,
балках. Значна зношеність основних засобів
виробництва,
лісогосподарської
та
протипожежної техніки і обладнання.

Програма
спрямована
на
підвищення
лісистості
області
та
подолання
негативних
кліматичних
факторів.
У
зв’язку
з
відсутністю
фінансування практично припинилось
створення нових лісів на території області.
Якщо в 2010 році ці обсяги становили 3005
гектарів, то в 2018 році – 3 гектари, 2019
році – 37 гектарів, 2020 році – 58 гектарів.
Робота по нарощуванню обсягів
захисного лісорозведення, яка стримується
відсутністю
фінансування
має
продовжуватись за будь-яких умов, тому
що тільки ліс зможе поліпшити складну
екологічну ситуацію нашого степового
регіону.
Головними причинами виникнення
проблем є:
- недостатнє фінансування розвитку
лісового господарства регіону, яке має
обмежені можливості мобілізації власних
коштів від лісокористування;
- недосконалість та неузгодженість
законодавчої і нормативно-правової бази в
питаннях землекористування, відводу земель,
лісокористування та охорони навколишнього
природного середовища;
природно-історична
динаміка
формування лісового фонду, несприятливі
умови
лісовирощування,
періодичні
природно-кліматичні аномалії, переважання
штучно
створених
лісів
(потребують
посиленого догляду та поліпшення вікової,
видової і товарної структури);
зростання
техногенного
навантаження на лісові екосистеми.
Основними проблемами лісового
господарства і захисного лісорозведення
області є:
- низька загальна лісистість території,
несприятливі
природно-кліматичні
та
лісорослинні умови;
- висока вразливість лісів лісовими
пожежами
та
іншими
негативними
факторами, зумовлена особливостями їх
розташування і користування;
- напружений санітарний стан лісів,
наростання
кількості
осередків
та
чисельності шкідників і хвороб;
- всихання лісів, пов’язане із
зростанням
посушливості
клімату
і
досягненням
насадженнями
природної
стиглості;

- відсутність спеціалізованої техніки
та
обладнання
для
проведення
лісомеліоративних робіт
на еродованих,
порушених землях, крутосхилах, ярах,
балках. Значна зношеність основних засобів
виробництва,
лісогосподарської
та
протипожежної техніки і обладнання.
5. Очікувані результати та ефективність
Програми

5. Очікувані результати та ефективність
Програми

Відповідальним виконавцем Програми
є Одеське обласне управлінням лісового та
мисливського господарства.
Головним розпорядником коштів
Програми є Департамент екології та
природних ресурсів Одеської обласної
державної адміністрації, який здійснює
відповідну координацію.
Контроль за виконанням Програми
здійснює обласна рада, а поточний контроль
за ходом її реалізації - постійна комісія
обласної
ради
з
питань
екології,
природокористування,
запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків.
Протягом строку дії Програми
відповідальний виконавець щороку до 15
липня та до 15 січня готує і подає
Департаменту економічної політики і
стратегічного планування та Департаменту
екології та природних ресурсів Одеської
обласної державної адміністрації узагальнену
інформацію про стан виконання Програми, і
не пізніше ніж у тримісячний строк після
закінчення встановленого строку виконання
Програми - підсумковий звіт про результати
її виконання разом із пояснювальною
запискою.
Одеська
обласна
державна
адміністрація звітує перед обласною радою
про результати виконання Програми.

Виконання Програми сприятиме
реалізації регіональної політики у сфері
лісового
господарства
та
охорони
навколишнього природного середовища,
переведенню лісового господарства на
засади сталого розвитку, підвищенню
ефективності
управління
лісами,
збереженню біорізноманіття, наростанню
екологічного потенціалу лісів регіону.
Буде
забезпечено
застосування
сучасних
методів
відновлення
і
вирощування
лісів
та
раціональне
використання їх різноманітних функцій.
В результаті виконання заходів
Програми площа лісів Одещини до
2025 року збільшиться на 1,5 тис. га., що є
якісним і кількісним показником.
В
результаті
поліпшення
водорегулюючих,
ґрунтозахисних,
рекреаційних
та
інших
корисних
властивостей лісів буде покращуватися
стан довкілля Одещини. На землях, де
будуть
створюються
нові
ліси,
припиняться вітрова та водна ерозія.
Зменшиться загроза подальшої деградації
земель
сільськогосподарського
призначення, відбуватиметься зменшення
втрат гумусу. Буде започатковано процес
відновлення родючості ґрунтів.
Також в рамках Програми для
запобігання лісовим пожежам, обмеження
поширення пожеж у лісах, раннього
виявлення лісових пожеж буде закуплено
одинадцять телевізійних систем раннього
виявлення лісових пожеж та п’ятнадцять
автомобілів для пожежогасіння на базі
повнопривідного
пікапу
укомплектованого
установкою
пожежогасіння високого тиску (пожежним
модулем) з ємністю до 800 літрів або
причепом з ємністю до 500 літрів.
Впровадження телевізійних систем
спостереження та придбання автомобілів

для пожежогасіння надасть можливість
забезпечити послідовну профілактичну
роботу, спрямовану на захист лісів від
пожеж та недопущення надзвичайної
ситуації.
Кількісні і якісні показники за
роками наведені у додатку 3.
В цілому Програма сприятиме
більш повному задоволенню потреб
суспільства в екологічних та сировинних
ресурсах
лісу,
підвищенню
біокліматичного потенціалу території і
оздоровленню навколишнього природного
середовища.
6. Відсутній

6. Координація та контроль за ходом
виконання Програми
Відповідальним
виконавцем
Програми є Одеське обласне управлінням
лісового та мисливського господарства.
Головним розпорядником коштів
Програми є Департамент екології та
природних ресурсів Одеської обласної
державної адміністрації, який здійснює
відповідну координацію.
Контроль за виконанням Програми
здійснює обласна рада, а поточний
контроль за ходом її реалізації - постійна
комісія обласної ради з питань екології,
природокористування,
запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків.
Протягом строку дії Програми
відповідальний виконавець щороку до 15
липня та до 15 січня готує і подає
Департаменту економічної політики і
стратегічного
планування
та
Департаменту екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації узагальнену інформацію про
стан виконання Програми, і не пізніше ніж
у тримісячний строк після закінчення
встановленого
строку
виконання
Програми - підсумковий звіт про
результати її виконання разом із
пояснювальною запискою.
Одеська
обласна
державна
адміністрація звітує перед обласною радою
про результати виконання Програми.

