
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
01.10.2021 № 729/2021-р

 

 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про робочу групу з розгляду питань щодо здійснення інших рубок  

(не пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг  
відведення автомобільних доріг загального користування  

державного та місцевого значення за межами населених пунктів 
 

1. Робоча група з розгляду питань щодо здійснення інших рубок (не 
пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомо-
більних доріг загального користування державного та місцевого значення за 
межами населених пунктів (далі – робоча група) є консультативно-дорадчим 
органом, який утворюється головою обласної державної адміністрації з метою 
приведення у відповідність смуг відведення автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення за межами населених пунктів 
Хмельницької області, створення та поліпшення безпечних і комфортних умов 
руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху, 
запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середо-
вища, профілактики виникнення та поширення осередків шкідників і хвороб, 
боротьби з ними. 

2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, зако-
нами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облас-
ної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та Поло-
женням про робочу групу з розгляду питань щодо здійснення інших рубок (не 
пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомо-
більних доріг загального користування державного та місцевого значення за 
межами населених пунктів (далі – Положення). 

3. Керівником робочої групи є заступник голови обласної державної адмі-
ністрації. 

Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації. 

4. Секретар робочої групи: 

1) здійснює організаційне забезпечення діяльності робочої групи; 

2) організовує підготовку, скликання та проведення засідань робочої групи; 

3) готує протоколи засідань робочої групи. 

5. Основним завданням робочої групи є опрацювання матеріалів щодо 
здійснення інших рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у 
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межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування держав-
ного та місцевого значення за межами населених пунктів. 

6. Робоча група має право: 

1) заслуховувати інформацію представників місцевих органів державної 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державного підприємства 
“Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг” та Служби автомобільних 
доріг у Хмельницькій області; 

2) одержувати від територіальних органів центральних органів виконав-
чої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відпо-
відної адміністративно-територіальної одиниці, інформацію і матеріали, необ-
хідні для вирішення питань, що належать до її компетенції; 

3) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за згодою). 

7. Керівництво діяльністю робочої групи здійснює її керівник. 

8. Засідання робочої групи проводить її керівник. Засідання вважається 
правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина членів робочої групи. 

9. Рішення робочої групи приймаються колегіально шляхом відкритого голо-
сування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи. 

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на 
засіданні. 

Член робочої групи, який не підтримує погодження, пропозиції чи ре-
комендації, прийняті робочою групою, може викласти у письмовій формі свою 
окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

10. Рішення робочої групи оформляються протоколом, який підписується 
у день проведення засідання головуючим та всіма членами робочої групи, 
присутніми на засіданні. 

11. Рішення робочої групи, прийняті у межах її повноважень, носять ре-
комендаційний характер. 

12. Робоча група опрацьовує матеріали, надані державним підприємством 
“Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг”та Службою автомобільних 
доріг у Хмельницькій області, та за результатами надає рекомендації щодо 
здійснення інших рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у 
межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування держав-
ного та місцевого значення за межами населених пунктів. 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


