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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації

№

Про посилення державного 
контролю за збереженням 
лісових ресурсів

Відповідно до статей 16, 28 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 31 Лісового кодексу України, на виконання Указу 
Президента України від 09 липня 2019 року 142511 «Про деякі заходи щодо 
збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів», з метою 
посилення державного контролю за збереженням лісових ресурсів, недопущення 
розкрадання і незаконного їх використання на території області:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу для здійснення контролю за 
використанням, охороною лісових ресурсів і ліквідації нелегального обігу 
деревини на території Житомирської області (далі - міжвідомча робоча група) та 
затвердити її склад, що додається.

2. Міжвідомчій робочій групі:
1) здійснювати координацію дій правоохоронних, контролюючих та інших 

органів місцевої влади щодо вжиття заходів з недопущення розкрадання і 
незаконного використання лісових ресурсів і ліквідації нелегального обігу 
деревини;

2) ініціювати проведення в установленому законом порядку перевірок та 
вжиття інших заходів, пов’язаних з незаконною діяльністю лісопильних об’єктів 
та використанням деревини;

3. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам 
місцевого самоврядування:

1) утворити робочі групи для здійснення контролю за використанням, 
охороною лісових ресурсів та ліквідації нелегального обігу деревини;

2) у межах чинного законодавства забезпечити проведення обліку 
наявних за станом на 01.02.2020 на території області пилорам, деревообробних 
підприємств та цехів;

3) спільно з відповідними територіальними органами міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади вжити заходів:

щодо дотримання суб’єктами господарювання трудового, податкового, 
земельного, природоохоронного законодавства, недопущення порушень техніки 
безпеки та правил експлуатації машин і механізмів, пожежної безпеки при 
організації діяльності лісопильних та деревообробних підприємств;

оперативного реагування на заяви та повідомлення громадян про факти
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порушення лісового законодавства;
недопущення розкрадання і незаконного використання лісів на території 

області.
4) забезпечити систематичне інформування населення через засоби 

масової інформації, мережу Інтернет про збереження лісових ресурсів, 
недопущення розкрадання і незаконного використання лісів на території області.

4. Рекомендувати обласному управлінню лісового та мисливського 
господарства, обласному комунальному агролісогосподарському підприємству 
«Житомироблагроліс» обласної ради, Головному управлінню Національної 
поліції у Житомирській області, Державній екологічній інспекції Поліського 
округу утворити рейдові мобільні групи з числа працівників лісової охорони, 
екологічної інспекції та територіальних органів Головного управління 
Національної поліції у Житомирській області, Управління патрульної поліції у 
Житомирській області для запобігання порушенням вимог лісового 
законодавства.

5. Рекомендувати обласному управлінню лісового та мисливського 
господарства, обласному комунальному агролісогосподарському підприємству 
«Житомироблагроліс» обласної ради:

1) покласти персональну відповідальність на керівників лісогосподарських 
підприємств за своєчасну і повну передачу матеріалів до правоохоронних 
органів про виявлені лісопорушення;

2) провести аналіз стану розгляду матеріалів за період 2018-2019 років, що 
були направлені до правоохоронних органів та судів, щодо стягнення збитків, 
завданих лісовому господарству.

6. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції у 
Житомирській області, Управлінню стратегічних розслідувань в Житомирській 
області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, 
Державній екологічній інспекції Поліського округу організувати та проводити 
превентивну діяльність на автошляхах області з контролю за перевезенням 
лісопродукції.

7. Райдержадміністраціям, рекомендувати обласному управлінню лісового 
та мисливського господарства, обласному комунальному 
агролісогосподарському підприємству «Житомироблагроліс» обласної ради, 
Головному управлінню Національної поліції у Житомирській області. Державній 
екологічній інспекції Поліського округу щомісяця до 5 числа надавати 
Управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації інформацію 
про результати проведеної роботи.

8. Управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
узагальнену інформацію надавати обласній державній адміністрації щомісяця до 
15 числа.

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
облдержадміністрації Градівського В. М.

Віталій БУНЕЧКО



Додаток
до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації

Склад міжвідомчої робочої групи для здійснення контролю за використанням, 
охороною лісових ресурсів і ліквідації нелегального обігу деревини на території

Житомирської області

Градівський заступник голови облдержадміністрації
Віктор Михайлович керівник робочої групи

Семенюк т.в.о. начальника Управління екології
Микола Миколайович та природних ресурсів облдержадміністрації

заступник керівника робочої групи

Члени робочої групи

Бойм Світлана Миколаївна

Ільїн Роман Валерійович

Ключник Ігор Андрійович

Красносельський 
Валерій Олександрович

Коровчук Яніна 
Володимирівна

заступник директора Департаменту 
праці, соціальної та сімейної політики 
облдержадміністрації

перший заступник начальника обласного 
управління лісового та мисливського 
господарства (за згодою)

начальник оперативного управління
Головного управління ДФС у
Житомирській області, полковник
податкової міліції (за згодою)

прокурор відділу нагляду за додержанням 
законів територіальними органами поліції 
при провадженні досудового
розслідування та підтриманням 
державного обвинувачення управління 
нагляду у кримінальному провадженні 
Прокуратури області ( за згодою)

заступник начальника * відділу 
розслідувань господарських та 
службових злочинів Головного 
управління Національної поліції у 
Житомирській області (за згодою)
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Орищенко Леонід 
Володимирович

Пашинська Галина 
Анатоліївна

Рибинський Ігор Євгенович

Свєтяш Ірина Вікторівна

Федоренко Сергій 
Миколайович

Сечін Сергій Миколайович

начальник відділу управління
стратегічних розслідувань в
Житомирській області департаменту 
стратегічних розслідувань Національної 
поліції України

начальник Головного управління
статистики у Житомирській області

генеральний директор обласного 
комунально го агро л і с ого с п о д ар с ько го 
підприємства «Житомироблагроліс» 
обласної ради (за згодою)

заступник начальника Головного
управління Державної податкової служби 
у Житомирській області (за згодою)

в. о. начальника Державної екологічної 
інспекції Поліського округу (за згодою)

начальник Управління Держпраці у 
Житомирській області (за згодою)

Хом’яков Геннадій в.о. начальника відділу здійснення
Віталійович державного контролю за додержанням

земельного законодавства та
оперативного реагування управління з 
контролю за використанням та охороною 
земель Головного управління
Держгеокадастру у Житомирській області 
(за згодою)

Т. в. о. начальника управління 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації Микол а*С ЕМЕНЮК


