
В Івано-Франківському ОУЛМГ відбулось 
засідання Громадської ради 

 

21 листопада відбулось планове засідання нового складу Громадської ради при 

Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського 

господарства. 

Також у зборах взяли участь делегати від ДП «Гринявське лісове 

господарство» - голова профспілки П. М. Маковійчук і головний лісничий             

Д. М. Пилип’юк   

Громадські активісти перш за все обговорили проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування лісового 

господарства на період до 2022 року» . В обговоренні також взяв участь голова 

обласної організації профспілки працівників лісового господарства Ігор 

Хомишин, який ознайомив присутніх з особливостями Стратегії та ризиками її 

затвердження. 

«20 листопада на зборах профспілкового активу ухвалили рішення відстоювати 

лісову галузь усіма можливими законними шляхами», – наголосив він. 

У підсумку, члени Громадської ради прийшли до спільного висновку, що 

схвалений Кабміном проект Стратегії не погоджений з громадськістю, 

предметно не обговорений з фахівцями та працівниками лісової галузі. Саме 

тому, повинен бути негайно скасований. І прийняли рішення відправити 

делегацію з 9 чоловік на чолі з Ігорем Хомишиним до Києва на зустріч з  віце-

прем’єром України, який курує лісову галузь та з колишніми та теперішніми  

керівниками лісової галузі.  

У Києві будуть розглянуті такі постанови: 

1. Відновити фінансування лісогосподарських заходів за бюджетною 

програмою 2805060 «Ведення лісового та мисливського господарства, 

охорона і захист лісів в лісовому фонді» 

2. В Законі України «Про державний бюджет України на 2018 рік» 

визначити Державне агенство лісових ресурсів України головним 

розпорядником бюджетних коштів. 

3. Виведення Держлісагенства з під координації Міністерства аграрної 

політики та продовольства України в пряме підпорядкування Кабінету 

Міністрів України. 

4. Обов’язкове зняття з розгляду питання створення єдиного 

лісогосподарського підприємства. 

5. Беззаперечне виключення лісогосподарських підприємств з переліку 

таких, що підлягають приватизації. 

6. Відміна рішення Уряду «Щодо схвалення Стратегії розвитку лісового 

господарства України» від 16.11.2017 року. 



Лісова галузь потребує реформ і нам обов’язково потрібно розробити 

Стратегію розвитку лісового господарства України і можливо не потрібно 

скасовувати весь проект, а щоб особи відповідальні за нього переглянули 

Стратегію із залученням фахівців лісової галузі з широким обговоренням у 

фахових колах і суспільстві, і внесли зміни, які реально потрібні лісовому 

господарству.  

 

 


