
 
 
 
 
Про стан та розвиток природно-
заповідної справи у Хмельницькій 
області 

 
 

На підставі статей 6, 13, 21, 33, 35, 39 Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”, враховуючи інформацію про стан та розвиток природно-
заповідної справи у Хмельницькій області (додається): 

1. Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адмі-
ністрації: 

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

провести роботу з Хмельницьким обласним управлінням лісового та мис-
ливського господарства, НПП “Подільські Товтри”, НПП “Мале Полісся” щодо 
здійснення первинного обліку кадастрових відомостей на підвідомчих терито-
ріях та об’єктах природно-заповідного фонду. 

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати сільським, 
селищним, міським головам: 

1) вжити заходів щодо вчинення дій із замовлення проєктів землеустрою з 
організації і встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, розроблення положень про території та об’єкти природно-заповідного 
фонду відповідно до чинного законодавства, місцевих схем формування еко-
логічної мережі; 

2) розглянути можливість виділення коштів місцевих бюджетів на роз-
роблення проєктів землеустрою з організації і встановлення меж територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду із наступним внесенням до Державного 
земельного кадастру; 

3) забезпечити здійснення первинного обліку кадастрових відомостей 
щодо підвідомчих територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 
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4) провести роботу із землекористувачами/землевласниками щодо облаш-
тування інформаційними та охоронними знаками об’єктів природно-заповід-
ного фонду. 

3. Рекомендувати:  
1) Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області посилити 

контроль за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду та активізувати 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; 

2) директору національного природного парку “Подільські Товтри” 
Руслану Якубашу спільно з Головним управлінням ДСНС України в області 
розробити план заходів щодо пожежної безпеки в екосистемах вказаного парку. 

4. Виконавцям розпорядження інформувати про хід його виконання 
Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації 
щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, для подаль-
шого узагальнення та інформування обласної державної адміністрації щоквар-
тально до 20 числа. 

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

 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


