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ПАСПОРТ 
обласної цільової програми розвитку лісового господарства 

Хмельницької області на 2023-2027 роки 
 
1 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 
влади про розроблення Програми 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
29.12.2021 року № 1777-р “Про схвалення 
Державної стратегії управління лісами України до 
2035 року”. 

Рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 29 вересня 2022 року “Про охорону, 
захист, використання та відтворення лісів в 
особливий період”, уведеного в дію Указом 
Президента України від 29 вересня 2022 року 
№ 675/2022 

2 Розробник Програми Хмельницьке обласне управління лісового та 
мисливського господарства 

3 Головний розпорядник державних 
коштів 

Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України 

4 Відповідальний виконавець 
Програми 

Хмельницьке обласне управління лісового та 
мисливського господарства 

5 Учасники Програми  Державне підприємство “Шепетівський військовий 
лісгосп”, інші постійні лісокористувачі області. 

6 Термін реалізації Програми 2023-2027 роки 

7 Загальний обсяг фінансового 
забезпечення, необхідного для 
реалізації Програми, усого: 
у тому числі 

 
 
3030001,2 тис. грн 

1) державний бюджет 102732,7 тис. грн 

2) місцевий (обласний) бюджет 5089,8 тис. грн 

3) інші кошти (власні кошти 
підприємств – учасників 
Програми) 

2922178,7 тис. грн 

8 Основні джерела фінансування 
Програми 

бюджети усіх рівнів 
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Вступ  

Обласну цільову програму розвитку лісового господарства Хмельницької 
області на 2023-2027 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до: 

Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки; 

Указу Президента України від 07 червня 2021 року № 228/2021 “Про 
деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів”; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 року № 1777-р  
”Про схвалення Державної стратегії управління лісами України до 2035 року”; 

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 
2022 року “Про охорону, захист, використання та відтворення лісів в особливий 
період”, уведеного в дію Указом Президента України від 29 вересня 2022 року 
№ 675/2022.  

Існуючий стан лісового господарства Хмельниччини 

Ліси Хмельницької області займають площу 281,6 тис. га або 3% від за-
гальної по державі. 

Лісистість Хмельницької області становить 12,9 відсотка. Цей показник 
лісистості нижчий від середнього по державі, який становить 15,9 відсотка. За 
науковими обґрунтованими підрахунками встановлено, що оптимальний показ-
ник лісистості для Хмельницької області повинен становити 17%, а це означає, 
що площа лісів має збільшитися майже на 85 тис. гектарів. 

Державні лісогосподарські підприємства Хмельницького управління лісо-
вого та мисливського господарства (далі – Хмельницького ОУЛМГ) ведуть 
свою комплексну лісогосподарську діяльність на площі 194,7 тис. га (69,1%) 
лісів Хмельницької області). У складі Хмельницького ОУЛМГ функціонують 
вісім державних підприємств лісового господарства та Національний природ-
ний парк “Мале Полісся”. 

Згідно з даними Державного лісового кадастру площа лісового фонду у 
користуванні інших користувачів становить 88 тис. га (37,3%), з яких: 

Міністерство оборони України – 5,5 тис. га (1,9%); 

Міністерство екології та природних ресурсів України – 3,3 тис. га (1,1%); 

Комунальні підприємства – 72 тис. га (25,6%); 

Інші користувачі – 7,2 тис. га (2,5%). 

Середній запас деревної маси на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель 
по підприємствах Хмельницького ОУЛМГ становить 246 м3, запас на 1 га 
стиглих і перестійних деревостанів становить 303 м3. Загальний запас деревини 
становить 42,6 млн.м3. 

Обсяги заготівлі деревини в лісах визначаються ВО “Укрдержліспроект” 
на основі науково-обґрунтованих розрахунків та затверджуються Міністерст-
вом екології та природних ресурсів України. Обсяг заготівлі ліквідної деревини 
від усіх видів рубок у державних лісогосподарських підприємствах області у 
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2021 році становив 593 тис. м3, у тому числі від рубок головного користування –
186 тис. м кубічних. Свідченням достатньо зваженого лісокористування є показ-
ник використання річного приросту запасів деревини. За останні роки він 
становить у межах 80 відсотків. 

Головними лісоутворюючими породами в лісах підприємств Хмельниць-
кого ОУЛМГ є дуб звичайний, який займає 81,6 тис. га (41,6%), сосна звичайна – 
45,1 тис. га (26%), інші твердолистяні – 23,5 тис. га (13,6%), береза повисла – 
9,9 тис. га (5,7%), інші породи –13,1 тис. га (7,6%). 

Вікова структура лісів підприємств Хмельницького ОУЛМГ є близькою 
до оптимальної. У лісовому фонді домінують середньовікові деревостани, які 
займають площу 72,1 тис. га (41,6%), молодняки – 36,1 тис. га (20,8%), присти-
гаючі – 35,3 тис. га (20,3%), стиглі і перестійні – 29,9 тис. га (17,3%). 

У лісовому господарстві запроваджуються принципи збалансованого розвит-
ку, що передбачають посилення екологічних, соціальних та сировинних функцій лі-
сів. З метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних 
властивостей, щорічно роботи здійснюються на загальній площі 13 тис. гектарів. 

I. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Основною проблемою, на розв’язання якої спрямована Програма, є зба-
лансування використання екологічних, економічних та соціальних функцій 
лісів відповідно до Державної стратегії управління лісами України до 2035 року 
та нової лісової стратегії ЄС у руслі Європейського зеленого курсу та рішень 
26-ї кліматичної конференції ООН у Глазго (СОР 26). 

Проблеми лісового господарства, для розв’язання яких розроблено 
Програму: 

охорона, відновлення та стале управління лісами; 

інвентаризація самозаліснених та придатних для створення лісів земель-
них ділянок державної та комунальної форм власності з метою їх подальшого 
використання для збільшення лісистості Хмельниччини; 

забезпечення багатофункціональності лісів Хмельницької області; 

недостатність мережі лісових доріг, що ускладнює протипожежний за-
хист лісів, застосування високопродуктивної еколого-зберігаючої техніки і тех-
нології у лісогосподарському виробництві та використання лісів у рекреаційних 
та туристичних цілях; 

приведення площі природно-заповідного фонду в лісах області до опти-
мальної; 

переформування одновікових деревостанів у різновікові, мішані дерево-
стани для забезпечення в майбутньому остаточного переходу від суцільно 
лісосічної системи господарювання до вибіркової, наближеної до природи. 

Вирішення зазначених проблем потребує взаємодії усіх лісокористувачів 
області, системних управлінських рішень, зміни нормативних документів, 
значних інвестицій. 
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II. Мета Програми 

Метою Програми є визначення основних напрямів збалансованого роз-
витку лісового господарства області, спрямованих на посилення екологічних, 
соціальних та економічних функцій, охорону і захист лісів, їх раціональне 
використання та відтворення. 

Задля досягнення цієї мети, обов’язок усіх постійних лісокористувачів 
Хмельниччини вести лісове господарство таким чином, щоб забезпечити пос-
тійне збереження біологічного різноманіття лісів, їх високої продуктивності та 
відновлювальних процесів, життєздатності і спроможності виконувати (зараз і в 
майбутньому) усі важливі захисні, екологічні, господарські і соціальні функції 
на місцевому, національному і глобальному рівні. 

Забезпечуючи виконання цих функцій, лісокористувачі повинні керува-
тися очікуваннями зацікавлених сторін, зокрема: 

громадськості – у контексті збереження лісових ресурсів для наступних 
поколінь, забезпечення здорового середовища для життя через поглинання СО2, 
захист водних і ґрунтових ресурсів, а також збереження середовища для 
розвитку рослин, тварин, забезпечення можливості контакту з природою, 
заняття спортом і туризмом, забезпечення захисту пам’яток культури і природи 
та отримання продуктів лісівництва для використання у щоденних потребах; 

органів місцевого самоврядування і місцевих суспільних груп – у кон-
тексті збільшення площі лісів за рахунок заліснення непридатних для сільсько-
господарського виробництва земель, сплати податків і зборів, створення робо-
чих місць і забезпечення економічного розвитку на місцях, участі в інвести-
ційних заходах, пов’язаних з розвитком інфраструктури; 

організацій і органів захисту природи та середовища – зокрема, у кон-
тексті збереження біологічного різноманіття і забезпечення захисту видів рос-
лин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення; 

економічних суб’єктів – у контексті постачання на ринки деревини та 
інших продуктів лісового господарства. 

Виконання завдань з досягнення зазначених очікувань зацікавленими 
сторонами, становить мету господарювання і покликання державних та кому-
нальних лісогосподарських підприємств, діяльність яких має базуватися на 
таких головних цінностях: відповідальність, професіоналізм і відкритість. 

III. Відповідальні виконавці Програми 

Відповідальним виконавцем Програми є Хмельницьке ОУЛМГ. 

ІV. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, стано-
вить 3 030 001,2 тис. гривень. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок, місцевого (облас-
ного) бюджету, державного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 
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законодавством. Обсяг фінансових ресурсів на реалізацію Програми визначено 
у додатку 1 “Ресурсне забезпечення обласної цільової програми розвитку лісо-
вого господарства Хмельницької області на 2023-2027 роки” і, у разі потреби, 
протягом року може уточнюватися. 

Обсяг фінансування цієї Програми щорічно визначається при затверд-
женні обласного і місцевих бюджетів відповідними радами. 

V. Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Реалізовуючи програму лісокористувачі повинні: 

забезпечувати збереження та збільшення площ лісів, які обумовлюють 
стан навколишнього природного середовища і стабільність клімату (екологічна 
функція); 

створювати робочі місця, формуватимуть серед громадськості усвідом-
лення значення лісів для оздоровлення довкілля, а також забезпечуватимуть 
можливість громадян користуватися лісами (суспільна функція); 

постачати деревну сировину, а також інші продукти і послуги лісового 
господарства для економіки (виробнича функція). 

Виконання цих функцій досягається шляхом забезпечення збалансо-
ваного, наближеного до природи, ведення лісового господарства. 

Пріоритетами у цьому напряму є забезпечення таких завдань: 

1. Збереження та примноження лісів, як найважливішого елементу навко-
лишнього природного середовища. 

2. Доступності громадськості до всіх аспектів лісогосподарювання (ліси 
як суспільне благо). 

3. Вагомого внеску лісів у розвиток економіки (ліси як основа лісового 
сектору економіки і чинник розвитку сільських територій). 

Шляхи і способи вирішення пріоритетних завдань: 

1. Забезпечення збереження та примноження лісів, як найважливішого 
елементу навколишнього природного середовища. 

Лісокористувачі при веденні лісового господарства повинні: 

1) постійно збільшувати лісові ресурси, зберігаючи їх стабільність і 
біорізноманіття. 

Збільшення лісових ресурсів, посилення їх стабільності, а також біорізно-
маніття, є основною умовою виконання екологічної функції лісів. Постійні 
лісокористувачі області можуть досягти цього через упровадження принципів 
наближеного до природи лісівництва, стимуляцію приросту в результаті заходів 
з вирощування елітного садивного матеріалу, провадження ефективного лісо-
культурного виробництва, лісорозведення, підвищення продуктивності лісів, 
систематичного проведення інвентаризації лісів, ведення моніторингу біотич-
ного стану лісів, а також мисливського господарства і співпраці з товариствами 
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мисливців, що забезпечують збереження популяцій і біологічного різноманіття 
мисливських тварин. 

Завдяки цьому, зокрема: 

збільшиться площа лісів Хмельниччини; 

збільшаться запаси деревостанів у лісах області; 

покращиться охорона рідкісних і зникаючих видів рослинного і тварин-
ного світу; 

покращиться вікова та якісна структура лісів; 

2) забезпечувати екологічну стійкість лісів. 

Основна мета – забезпечення можливості лісовому господарству Хмель-
ниччини швидко і ефективно реагувати на виклики, які виникають. 

Забезпечення екологічної стійкості лісів буде можливе завдяки максимі-
зації зусиль постійних лісокористувачів щодо охорони лісу від шкідливих чин-
ників, збільшення площі лісів, підвищення їхньої стійкості та продуктивності, 
нарощення екологічного та ресурсного потенціалу, адаптації лісів до змін клі-
мату та перехід на наближені до природи методи лісівництва із формуванням 
лісів природного складу і структури. Важливим елементом цього завдання є 
збереження лісів, що утворилися природним шляхом на деградованих та землях 
сільськогосподарського призначення, що не обробляються. Лісокористувачі 
будуть застосовувати і вдосконалювати методи та системи, що забезпечують 
ефективну охорону лісових насаджень від лісопорушень, несприятливих біоло-
гічних чинників і пожеж, здійснюватимуть усі можливі превентивні заходи для 
недопущення стихійних лих, а у випадку їх виникнення – ефективно усува-
тимуть їх наслідки; 

3) вживати заходів щодо охорони природи. 

Охорона природи є визначальним елементом формування лісових еко-
систем, їх запасів, стабільності і біорозмаїття. 

Лісокористувачі вживатимуть заходів і реалізовуватимуть програми, що 
мають на меті охорону рослин і тварин, які перебувають під загрозою зник-
нення, захищати старовікові та інші особливо цінні ліси, оберігати та відтво-
рювати їх генетичне різноманіття. Усі ідентифіковані праліси, квазіпраліси та 
природні ліси мають підлягати охороні у складі пралісових пам’яток природи, 
природних заповідників, заповідних зон національних парків або біосферних 
заповідників, із дотриманням режиму повного не втручання у природні про-
цеси, включно із встановленням необхідної буферної зони навколо відповідно 
до чинного законодавства. Ідентифіковані праліси як еталонні ділянки недо-
торканних або малозмінених лісів мають підлягати регулярному моніторингу. 
Особливо цінні ліси повинні включати унікальні за породним складом, про-
дуктивністю та генетичними властивостями лісові ділянки, а також ділянки, на 
яких зростають реліктові, ендемічні види дерев, що мають велике наукове 
значення. Репрезентативні ділянки мають забезпечувати збереження у природ-
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ному стані типових для лісових господарств деревостанів природного поход-
ження. 

Лісокористувачі області визначатимуть і співпрацюватимуть з органами і 
організаціями, що займаються охороною природи, трактуючи їх як союзників і 
партнерів у цій сфері; 

4) використовувати результати наукових досліджень, а також упроваджу-
вати інновації у методи і технології ведення лісового господарства, зокрема 
наукові напрацювання і виробничий досвід запровадження вибіркового набли-
женого до природи лісівництва 

Збільшення стійкості лісових екосистем та лісових ресурсів у період клі-
матичних змін вимагає поглиблення наукових досліджень і ефективного впро-
вадження їх результатів та інновацій у методи і технології лісового госпо-
дарства. 

У процесі досягнення цієї мети лісокористувачі будуть: 

співпрацювати з науковими інституціями, фінансувати і підтримувати 
дослідження, що мають вагомий теоретичний і практичний характер; 

активно впроваджувати у практику лісового господарства ефективні при-
родоохоронні результати наукових робіт, зокрема науково-виробничі напрацю-
вання щодо запровадження вибіркової, наближеної до природи системи госпо-
дарювання; 

шукати інноваційні рішення щодо вибору методів і технологій лісового 
господарства (вдома і за кордоном) і ефективно застосовувати їх у своїй 
діяльності; 

5) діяти відповідно до принципів регіональної, національної та міжнарод-
ної лісової політики, а також стати осередком поширення нових технологій і 
кращих практик у лісовому господарстві в регіоні Центрально-Східної Європи. 

Програма спрямована на визначення завдань та інструментів для розв’я-
зання екологічних, економічних та соціальних проблем лісового господарства 
Хмельниччини та створення умов для його сталого розвитку з урахуванням 
географічних та інших особливостей. 

Завдання і заходи Програми розроблено з урахуванням надзвичайно важ-
ливої ролі лісів для екологічної, економічної та соціальної стабільності дер-
жави, особливо в умовах зміни клімату, необхідності системного удоскона-
лення ведення лісового господарства в Україні для забезпечення довгостроко-
вих інтересів держави з огляду на цілі децентралізації влади, збільшення кіль-
кості робочих місць, занятості сільського населення, мінімізації корупційних 
ризиків та вчинення правопорушень, утвердження відкритих, прозорих меха-
нізмів прийняття управлінських та кадрових рішень і першочергового забезпе-
чення вітчизняних виробників сировиною шляхом створення прозорого ринку 
деревини. 

У ході виконання Програми буде враховано потреби здійснення єдиної 
державної політики у сфері лісових відносин, змін, які відбулися у лісовому 
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господарстві за останні роки, та міжнародних зобов’язань України, зокрема 
нової Лісової стратегії Євросоюзу до 2030 року. 

2. Забезпечення доступності громадськості до всіх аспектів лісо 
господарювання (ліси як суспільне благо) 

Реалізовуючи цей пріоритет, постійні лісокористувачі області при веденні 
лісового господарства мають: 

1) використовувати потенційні можливості життєдайного впливу лісів на 
довкілля для формування екологічної свідомості серед громадян. 

Розпоряджаючись лісовими ресурсами, лісокористувачі Хмельниччини 
через власні заходи у сфері природничо-лісознавчої освіти, а також через роз-
виток освітньо-природоохоронної інфраструктури, беруть участь у формуванні 
екологічної свідомості серед громадськості. Задля цього необхідно продовжу-
вати проводити заходи в цьому напрямі, використовуючи знання про благот-
ворну роль лісів, компетентні кадри та наявну інфраструктуру, водночас роб-
лячи наголос на якості і дієвості заходів, а також на раціональність скерованих 
на них видатків. 

Зокрема в цій сфері лісокористувачі повинні: 

опрацювати спільні освітні заходи з визначеними цілями, у тому числі 
вдосконалювати довгострокові програми для впровадження ефективної природ-
ничо-лісознавчої освіти, а також реклами власних заходів; 

проводити кампанії, які рекламують лісові простори як місця для відпо-
чинку, туризму, занять спортом і спілкування з природою; 

проводити заходи, спрямовані на підтримку використання громадськістю 
лісових ресурсів; 

брати участь у формуванні навчальних програм шкільних лісництв, учи-
лищ, вищих навчальних закладів, що стосується природно-лісознавчих знань; 

брати участь у проведенні природничо-лісознавчих занять; 

співпрацювати з освітнім сектором у справі підвищення кваліфікації 
викладачів природничо-лісознавчих наук; 

досліджувати дієвість освітніх заходів; 

2) всебічно висвітлювати діяльність лісогосподарських підприємств серед 
громадськості. 

Умовою усвідомлення суспільної користі від існування лісів і проваджен-
ня в них лісового господарства буде всебічне висвітлення серед громадськості 
діяльності лісокористувачів Хмельниччини, а також повідомлення про вигоди з 
доступу до лісів. 

Для цього необхідно: 

здійснювати дієві механізми громадського контролю за діяльністю лісо-
господарських підприємств; 

вести ефективну інформаційну політику; 
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популяризувати серед громадськості роботу лісівників; 

з метою популяризації лісової галузі використовувати різноманітні захо-
ди і канали комунікації, задля широкого поширення і презентації змісту у при-
вабливий спосіб; 

3) раціонально розвивати лісову інфраструктуру з метою широкого і 
безпечного суспільного користування лісами. 

Постійні лісокористувачі Хмельниччини побудували і утримують освіт-
ньо-туристичну інфраструктуру, що складається з численних осередків лісо-
знавчої освіти (шкільних лісництв), еколого-пізнавальних туристичних стежок, 
освітніх пунктів, а також місць стоянок і лісових паркінгів. 

Вирішення цього завдання полягає в: 

аналізі туристичного руху на лісових територіях та розвитку об'єктів 
інфраструктури в місцях фактичного використання лісу громадськістю; 

аналізі потреб, визначенні цілей і завдань, що виконуються через об'єкти 
інфраструктури, а також прийнятті рішень і побудові об'єктів інфраструктури з 
функціями і характеристиками, що відповідають суспільним очікуванням; 

ініціюванні заходів з попередження засмічення і забруднення лісів. 

Лісокористувачі Хмельницької області працюватимуть над збільшенням 
кількості об’єктів освітньо-туристичної інфраструктури; 

4) розвивати співробітництво з суспільними партнерами. 

Важливим аспектом суспільних заходів, що здійснюються лісокористу-
ваччами Хмельниччини є співробітництво з органами місцевого самовряду-
вання і місцевими спільнотами. Лісогосподарські підприємства розвиватимуть 
співробітництво з ними у сфері проєктування і проведення заходів, що пов’я-
зані з місцевим розвитком (місцеві плани просторового облаштування, розви-
ток інфраструктури), а також управлінням лісовим господарством (створення, 
оцінювання і затвердження до виконання проєктів організації і розвитку лісо-
вого господарства, співробітництво у процесі контролю їх виконання). 

3. Забезпечення вагомого внеску лісів у розвиток економіки 
(ліси як основа лісового сектору економіки і чинник розвитку 

сільських територій) 

Реалізуючи цей пріоритет постійні лісокористувачі Хмельниччини по-
винні: 

1) використовувати виробничі можливості для систематичного збільшен-
ня пропозицій щодо реалізації деревини. 

Приріст запасів деревини, що є результатом ефективного ведення лісо-
вого господарства, забезпечить можливість систематичного збільшення обсягів 
заготівлі і продажу деревини. 

Крім того, буде проаналізовано можливості й економічну окупність 
плантаційного лісорозведення швидкорослих деревних порід. 
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Зростання пропозицій щодо реалізації деревини буде відповіддю на зрос-
таючий попит і потреби економіки держави і населення; 

2) упорядковано і безпечно для навколишнього природного середовища 
заготовляти деревину. 

Заготівля деревини буде відбуватися у визначених лісовпорядкуванням 
обсягах, виходячи з принципів рівномірності, постійності та невиснажливості 
використання лісових ресурсів. 

Зростатиме ступінь механізації лісових робіт, зокрема в результаті запро-
вадження еколого-безпечних технологій у сфері заготівлі і транспорту дере-
вини. Цьому буде підпорядковано плановані інвестиції у дорожню інфраструк-
туру, що забезпечить оптимізацію логістичних процесів і раціоналізацію інвес-
тиційних і ремонтних видатків. Вибір відповідних методів і технологій заго-
тівлі деревини диктується не лише прагненням до збільшення швидкості і 
якості процесу і зниженням його собівартості, а й забезпеченням безпеки його 
застосування для навколишнього природного середовища; 

3) шукати і використовувати додаткові джерела доходів. 

Продаж деревини є і буде основним джерелом прибутків постійних лісо-
користувачів Хмельниччини. Поряд з цим, для збільшення надходжень власних 
коштів постійні лісокористувачі області повинні шукати можливості знаход-
ження додаткових прибутків. З цією метою аналізуватимуться і використо-
вуватимуться можливості: 

ефективнішого використання лісів, зокрема, для цілей, пов’язаних з роз-
витком комерційної діяльності в галузі туризму і з розвитком відновлюваної 
енергетики; 

запровадження ринкових ставок оренди лісових ділянок; 

розвитку мисливсько-господарської діяльності; 

заготівлі та реалізації недеревних лісових продуктів. 

VІ. Напрями діяльності, заходи та ресурсне забезпечення Програми 

Завдання і заходи з виконання Програми, визначено у додатку 2 “Напря-
ми діяльності та заходи програми розвитку лісового господарства Хмельниць-
кої області на 2023-2027 роки” та спрямовано на збалансування використання 
екологічної, економічної та соціальної функцій лісів. 

Ресурси забезпечення заходів Програми визначено у додатку 3 “Ресурсне 
забезпечення заходів цільової Програми розвитку лісового господарства Хмель-
ницької області на 2023-2027 роки”. 

Обсяги використання коштів з обласного бюджету на реалізацію Прог-
рами визначено у додатку 5 “Напрями та суми використання коштів, які 
очікується залучити з обласного бюджету обласною цільовою програмою 
розвитку лісового господарства Хмельницької області на 2023-2027 роки”. 
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VІІ. Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання завдань і заходів Програми забезпечить: 

ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісів-
ництва та принципах сталого розвитку галузі; 

збільшення кількості та якості лісів Хмельницької області, їх захисту, 
відновлення та стійкості; 

просування найбільш сприятливих для клімату і біорізноманіття методів 
лісокористування; 

поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення їх екологічних 
функцій та підвищення продуктивності; 

посилення охорони лісів від лісопорушень; 

запровадження нових природозберігаючих технологій проведення лісоза-
готівель; 

відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни; 

забезпечення соціального захисту працівників галузі лісового госпо-
дарства; 

підвищення рівня екологічної свідомості громадян та усвідомлення 
загальносуспільної ролі лісів у соціально-економічному розвитку територій. 

Результативні показники виконання Програми наведено у додатку 4 
“Результативні показники виконання обласної цільової програми розвитку 
лісового господарства Хмельницької області на 2023-2027 роки”. 

VIІI. Координація, контроль та порядок виконання Програми 

Основними формами контролю за реалізацією заходів та виконанням 
показників Програми є: 

щоквартальна звітність виконавців про стан виконання заходів, визна-
чених Програмою; 

проведення моніторингу і аналізу повноти та якості виконання заходів 
Програми; 

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації 
Програми. 

Організаційний супровід Програми здійснює Хмельницьке ОУЛМГ. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


