
 
 
 
 

Про стан розвитку природно-
заповідної справи Хмельницької 
області 

 
 

На підставі статей 6, 13, 21, 33, 35, 39 Закону України “Про місцеві дер-
жавні адміністрації”, враховуючи інформацію про стан розвитку природно-
заповідної справи Хмельницької області (додається): 

1. Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної 
адміністрації: 

вжити заходів щодо належного утримання, упорядкування та збереження 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду області; 

ініціювати перед Хмельницькою обласною радою питання щодо виділення 
коштів для утримання та забезпечення режиму охорони територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду. 

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територі-
альними громадами: 

вжити вичерпних заходів щодо розроблення положень про території та 
об’єкти природно-заповідного фонду відповідно до вимог чинного законодав-
ства та місцевих схем формування екологічної мережі; 

забезпечити первинний облік кадастрових відомостей щодо підвідомчих 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

розглянути можливість виділення коштів із фондів місцевих бюджетів 
для розробки проєктів землеустрою з організації та встановлення меж тери-
торій природно-заповідного фонду з подальшим внесенням до Державного 
земельного кадастру; 

провести роботу із землекористувачами/землевласниками щодо облаш-
тування об’єктів природно-заповідного фонду інформаційними та охоронними 
знаками. 
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3. Рекомендувати: 
1) Хмельницькому обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства, НПП “Подільські Товтри”, НПП “Мале Полісся” вжити заходів 
щодо здійснення первинного обліку кадастрових відомостей на підвідомчих 
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду; 

2) Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області посилити 
контроль за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, а також посилити роботу щодо виявлення фактів передачі земель під 
об’єктами природно-заповідного фонду у власність або користування для 
потреб, не пов’язаних із збереженням та охороною заповідних об’єктів. 

4. Виконавцям розпорядження про результати проведеної роботи поін-
формувати Департамент природних ресурсів та екології обласної державної 
адміністрації до 13.10.2020 року для подальшого узагальнення та інформу-
вання обласної державної адміністрації до 29.10.2020 року. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


