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Про хід виконання районної
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на 2004 – 2015 роки
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та
заслухавши інформацію «Про хід виконання районної програми «Ліси України» на 2004 –
2015 роки»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію інженера із збереження та захисту лісу ДП «Оникіївське лісове
господарство» Поркуяна О.А. «Про хід виконання районної програми «Ліси України» на
2004 – 2015 роки» взяти до відома.
2. Районній державній адміністрації спільно з ДП «Оникіївське лісове господарство»
продовжити роботу по забезпеченню виконання районної програми „Ліси України" на 20042015 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та раціонального
використання природних ресурсів.

Голова районної ради

С. Сосновська

Інформація
про хід виконання районної програми
«Ліси України» на 2004-2015 роки
Районна програма «Ліси України» на 2004 – 2015 роки є складовою обласної програми
«Ліс», яка у свою чергу увійшла до складу загальнодержавної програми «Ліси України».
Реалізація даної програми передбачає різні напрямки її виконання, це:
−
Підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісових насаджень;
−
Підвищення стійкості лісових екосистем до впливу факторів середовища;
−
Визначення основних напрямків збалансованого розвитку лісового господарства,
спрямованих на посилення екологічних, соціальних, та економічних функцій лісів;
−
Забезпечення розвитку лісової, рекреаційної та туристичної інфраструктури та інше.
В свою чергу, всі ці показники є основним завданням в роботі державного
підприємства «Оникіївське лісове господарство», які щорічно виконуються.
Але основним напрямком є – збільшення лісистості території до оптимального рівня, а
для необхідно забезпечити нарощування обсягів лісорозведення, в тому числі і захисного.
Як видно з додатку до інформації, лісгоспом постійно проводиться відповідна робота.
Всього в період з 2004 по 2012 роки по Маловисківському району було створено 320,7 га
нових захисних насаджень. Для цього попередньо проведена робота по підготовці ґрунту та
вирощуванню необхідної кількості садивного матеріалу основних лісоутворюючих та
супутніх порід. Щорічно проводяться доповнення лісових культур, догляд за ними та
створення і поновлення мінералізованих смуг.
Але робота в даному напрямку стримується обмеженим фінансуванням з державного
бюджету та довгостроковими процедурами передачі земель під заліснення і оформленням
правоустановчих документів.
В обласній програмі «Ліси Кіровоградщини» на 2010-2015 роки затвердженої
12.05.2010 року зазначено, що збільшення лісистості повинно продовжуватись за будь-яких
умов, тому що тільки ліс зможе поліпшити складну екологічну ситуацію нашого степового
регіону. Та відповідно листа № 22-731/4 від 27.02.2012 року Маловисківської РДА, додатка
до листа Головного управління Держкомзему в області від 02.07.2012 р. № 3638/02-2.2/15-12
(копії до листа додаються), наданих Кіровоградському обласному управлінню лісового та
мисливського господарства, землі для передачі під захисне лісорозведення майже відсутні.
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Створення нових захисних насаджень по Маловисківському району
в період з 2004 по 2012 роки
Місце розташування
земель

Роки створення
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2005

Оникіївська с/р.

2006

2007

2008

2009

2010

18,8

Великовисківська с/р

10,3

60,0

Мар'янівська с/р
Мануйлівська с/р

16,2

Плетеноташлицька с/р

4,0

20,9

7,1

32,0

62,9

14,3
35,7

134,0

2012

94,9

10,0

26,2
4,0

Кіровська с/р

19,1

Якимівська с/р
Всього по роках

2011

Всього за
даний
період, га
33,1

5,6
0,0

5,6

19,1

3,8
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60,0
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