
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Хмельницьке  
ОУЛМГ 8 8 8 8 8 8

Міноборони 1 1 1 1 1 1
Інші постійні 
лісокористувачі 3 3 3 3 3 3

державний 
бюджет га

місцевий бюджет га 147,6 36,8 32,9 27,4 25,9 24,6

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га 147,6 36,8 32,9 27,4 25,9 24,6

інші кошти га

                   Додаток 2                                             
до обласної цільової програми розвитку 
лісового господарства Хмельницької області 
на 2023-2027 роки                                          
(Розділ VI)

Разом

Інші постійні 
лісокористувачі 

1) виконання робіт зі 
створення захисних лісових 
насаджень та полезахисних 

лісових смуг на землях, які не 
зайняті лісом (деградованих, 

малопродуктивних тощо)

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

2027

Кількість 
підприємств

1. Підвищення рівня 
лісистості 

площа 
лісорозведення,  

гектарів 

2023 2024 2025 2026

Напрями діяльності та заходи програми розвитку 
лісового господарства Хмельницької області на 2023 – 2027 роки

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Найменування 
показника Перелік заходів Виконавець

Джерела 
фінансування 
(державний, 
місцевий 

бюджет, інші)

Одиниця 
виміру

Очікуваний 
результат

Етапи виконання програми



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 320,0 100,0 55,0 55,0 55,0 55,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 320,0 100,0 55,0 55,0 55,0 55,0
державний од

місцевий бюджет од

інші кошти од 16,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 2,0 2,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од

Інші постійні 
лісокористувачі 

Міноборони

3) придбання і оновлення 
парку лісогосподарської 

техніки і знарядь для 
лісорозведення     

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

2) оформлення державних 
актів на право постійного 
користування землею для 

лісорозведення  

Хмельницьке 
ОУЛМГ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 18,0 6,0 4,0 3,0 3,0 2,0
державний га

місцевий бюджет га

інші кошти га 3482,0 693,0 709,0 700,0 692,0 688,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 195,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 3927,0 778,0 799,0 790,0 782,0 778,0
державний га

місцевий бюджет га

інші кошти га 31460,0 6316,0 6320,0 6404,0 6218,0 6202,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0
державний 

бюджет га
Інші постійні

Разом

2) догляд за лісовими 
культурами в переводі на 

однократний
Хмельницьке 

ОУЛМГ

Міноборони

2. Нарощування 
ресурсного та 
екологічного 

потенціалу лісів, 
забезпечення ведення 
лісового господарства 

на засадах сталого 
розвитку  

площа відновлення 
лісів,

  гектарів        

1) створення лісових культур, 
сприяння природному 

відновленню лісів
Хмельницьке 

ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

місцевий бюджет га

інші кошти га 960,0 110,0 170,0 220,0 230,0 230,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 33220,0 6586,0 6650,0 6784,0 6608,0 6592,0
державний га

місцевий бюджет га

інші кошти га 3142,5 643,3 643,1 640,9 607,0 608,2
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 121,0 18,0 21,0 29,0 29,0 24,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 3313,5 671,3 674,1 679,9 646,0 642,2
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 3056,8 605,8 626,0 615,0 607,0 603,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

4) обробіток грунту під лісові 
культури Хмельницьке 

ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

3) доповнення лісових культур
Хмельницьке 

ОУЛМГ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

місцевий бюджет га

інші кошти га 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 95,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 3401,8 670,8 696,0 685,0 677,0 673,0
державний кг

місцевий бюджет кг

інші кошти кг 140107,0 25663,0 27513,0 28038,0 29343,0 29550,0
державний 

бюджет кг

місцевий бюджет кг

інші кошти кг
державний 

бюджет кг

місцевий бюджет кг

інші кошти кг 9000,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0
державний 

бюджет кг

місцевий бюджет кг

інші кошти кг 8000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
державний 

бюджет кг

місцевий бюджет кг

інші кошти кг 157107,0 27463,0 31313,0 31838,0 33143,0 33350,0
державний 

бюджет тис.шт

місцевий бюджет тис.шт

інші кошти тис.шт 12951,2 2399,9 2587,7 2529,7 2684,3 2749,6
державний 

бюджет тис.шт

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

6) вирощування садивного 
матеріалу Хмельницьке 

ОУЛМГ

Разом

5) заготівля  лісового насіння - 
разом Хмельницьке 

ОУЛМГ

Міноборони

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

місцевий бюджет тис.шт

інші кошти тис.шт
державний 

бюджет тис.шт

місцевий бюджет тис.шт

інші кошти тис.шт 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
державний 

бюджет тис.шт

місцевий бюджет тис.шт

інші кошти тис.шт 228,0 57,0 57,0 57,0 57,0
державний 

бюджет тис.шт

місцевий бюджет тис.шт

інші кошти тис.шт 13929,2 2549,9 2794,7 2736,7 2891,3 2956,6
державний тис.шт

місцевий бюджет тис.шт

інші кошти тис.шт 10700,0 1220,0 1620,0 2120,0 2620,0 3120,0
державний 

бюджет тис.шт

місцевий бюджет тис.шт

інші кошти тис.шт
державний 

бюджет тис.шт

місцевий бюджет тис.шт

інші кошти тис.шт
державний 

бюджет тис.шт

місцевий бюджет тис.шт

інші кошти тис.шт
державний 

бюджет тис.шт

місцевий бюджет тис.шт

інші кошти тис.шт 10700,0 1220,0 1620,0 2120,0 2620,0 3120,0
га

тис.кбм
га

державний 
бюджет

місцевий бюджет

Разом

3. Формування і 
оздоровлення лісів та 

інші заходи

Рубки догляду за 
лісом  

1) освітлення, прочищення, 
проріджування, прохідні рубки

Хмельницьке 

7) вирощування садивного 
матеріалу із закритою 
кореневою системою, 

завершення будівництва 
теплиць

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
тис.кбм

га 29240,0 5404,0 5974,0 5944,0 5974,0 5944,0
тис.кбм 793,0 151,2 160,9 160,0 160,9 160,0

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га 351,0 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2
тис.кбм 3,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га 1150,0 226,0 226,0 231,0 236,0 231,0
тис.кбм 24,2 3,8 3,8 8,5 4,1 4,0

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га 30741,0 5700,2 6270,2 6245,2 6280,2 6245,2
тис.кбм 820,2 155,6 165,3 169,1 165,6 164,6

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га 30975,0 6155,0 6155,0 6225,0 6215,0 6225,0
тис.кбм 1335,3 506,4 205,7 209,2 208,7 205,3

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га 2248,0 448,0 450,0 450,0 450,0 450,0
тис.кбм 37,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5

інші кошти

Міноборони

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

Формування і 
оздоровлення лісів та 

інші заходи, 
пов'язані з веденням 

лісового 
господарства

2) санітарні, лісовідновні 
рубки, рубки переформування 

та інші лісогосподарські 
заходи

Хмельницьке 
ОУЛМГ

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

державний 
бюджет

місцевий бюджет

Разом державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

Інші постійні 
лісокористувачі 

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

місцевий бюджет

інші кошти

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

ОУЛМГ

Міноборони
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га 935,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0

тис.кбм 11,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га 34158,0 6790,0 6792,0 6862,0 6852,0 6862,0

тис.кбм 1383,8 515,7 215,5 219,0 218,5 215,1
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 51300,0 10140,0 10280,0 10240,0 10320,0 10320,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 2248,0 448,0 450,0 450,0 450,0 450,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 1860,0 368,0 373,0 373,0 373,0 373,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 55408,0 10956,0 11103,0 11063,0 11143,0 11143,0
державний од 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0

місцевий бюджет од

інші кошти од 184,0 37,0 38,0 33,0 38,0 38,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

Разом

4) придбання і оновлення 
парку лісогосподарської 
техніки і знарядь          

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Допоміжні 
лісогосподарські 

роботи

3) відведення лісосік під рубки 
формування і оздоровлення 

лісів та інші заходи, 
трелювання деревини на 
верхні склади, ремонт і 

утримання наявної 
лісодорожної мережі 

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

Інші постійні 
лісокористувачі 

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 5,0 3,0 1,0 1,0
державний 

бюджет од 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0

місцевий бюджет од

інші кошти од 239,0 50,0 49,0 43,0 49,0 48,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 1,0 1,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 5,0 1,0 2,0 1,0 1,0
державний 

бюджет осіб 205,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0

місцевий бюджет осіб

6) утримання державної 
лісової та мисливської охорони 

(служби), здійснення 
загальногосподарських та 

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

5) будівництво об’єктів 
лісогосподарського 

призначення      Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
інші кошти осіб 2099,0 419,0 420,0 420,0 420,0 420,0
державний 

бюджет осіб

місцевий бюджет осіб

інші кошти осіб
державний 

бюджет осіб

місцевий бюджет осіб

інші кошти осіб 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
державний 

бюджет осіб

місцевий бюджет осіб

інші кошти осіб 140,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
державний 

бюджет осіб 205,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0

місцевий бюджет осіб

інші кошти осіб 2489,0 497,0 498,0 498,0 498,0 498,0
державний тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 971,5 194,3 194,3 194,3 194,3 194,3
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 67,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 63,5 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 1102,0 220,4 220,4 220,4 220,4 220,4

Разом

1) забезпечення охорони лісів 
від пожеж, утримання відомчої 
пожежної охорони, пожежно-

хімічних станцій, гасіння 
лісових пожеж, протипожежне 

облаштування лісів

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

4. Підвищення 
стійкості лісових 

екосистем, 
забезпечення охорони 

і захисту лісів

Охорона лісу від 
пожеж, боротьба зі 

шкідниками та 
хворобами лісу

адміністративних витрат на 
ведення лісового і 

мисливського господарства, 
забезпечення охорони і 

захисту лісів        

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
державний км

місцевий бюджет км

інші кошти км 12004,0 2404,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км 480,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км 12634,0 2530,0 2526,0 2526,0 2526,0 2526,0
державний од

місцевий бюджет од

інші кошти од 5,0 4,0 1,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 1,0 1,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

Разом

3) будівництво об’єктів 
протипожежного призначення 

(пожежні станції, пожежно-
спостережні вежі, щогли, 

пункти)

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

2) влаштування та догляд за 
мінералізованими смугами Хмельницьке 

ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

місцевий бюджет од

інші кошти од 6,0 4,0 2,0
державний од 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0

місцевий бюджет од

інші кошти од 93,0 19,0 19,0 18,0 19,0 18,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 1,0 1,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 8,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0
державний 

бюджет од 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0

місцевий бюджет од

інші кошти од 102,0 22,0 21,0 19,0 20,0 20,0
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 142,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
державний 

бюджет тис.га
Інші постійні

Міноборони

5) здійснення лісозахисних 
заходів, зокрема проведення 
лісопатологічних обстежень, 

винищувальних робіт в 
осередках шкідників і хвороб, 

виробництво біологічних 
препаратів         

Хмельницьке 
ОУЛМГ

площа, на якій 
проведено 

лісозахисні заходи, 
тис. гектарів         

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

4) придбання пожежних 
автомобілів та іншої пожежної 

техніки, засобів 
пожежогасіння та зв’язку       

Хмельницьке 
ОУЛМГ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 1,7 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 146,7 29,4 29,3 29,4 29,3 29,3
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 30323,0 6071,0 6063,0 6063,0 6063,0 6063,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 2245,0 445,0 450,0 450,0 450,0 450,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 32668,0 6536,0 6533,0 6533,0 6533,0 6533,0
державний од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

2) наукові дослідження та 
обгрунтування 

лісогосподарських заходів з 
ліквідації наслідків всихання 

насаджень

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

1) лісопатологічні обстеження 
пошкоджених шкідниками і 

хворобами ділянок лісу Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

5. Ліквідація 
наслідків масового 
всихання ялинових 

та соснових 
насаджень

Проведення 
комплексу заходів із 

заміни всихаючих 
насаджень на корінні 

деревостани та 
покращення 

санітарного стану 
лісів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км 10,0 5,0 5,0
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км 25,0 3,0 3,0 3,0 8,0 8,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

4) придбання еколого-
зберігаючого обладнання та 

технологій Хмельницьке 
ОУЛМГ

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

3) будівництво лісових доріг

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

Міноборони



15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 1,0 1,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 1,0 1,0
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га 67,0 19,8 11,8 11,8 11,8 11,8

тис.кбм 15,5 4,7 2,7 2,7 2,7 2,7
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га 24,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0

тис.кбм 4,4 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га

Разом державний 
бюджет

місцевий бюджет

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

Інші постійні 
лісокористувачі 

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

5) проведення заходів з 
розробки всихаючих 

насаджень та їх заміна на 
корінні, стійкі до шкідників та 

хвороб ліси

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

Міноборони
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
тис.кбм

га 91,5 24,3 16,8 16,8 16,8 16,8
тис.кбм 19,9 5,5 3,6 3,6 3,6 3,6

державний 
бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 711,0 137,6 139,8 142,1 144,5 147,0
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 8,2 8,2
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 719,2 137,6 139,8 142,1 152,7 147,0
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га 3463,0 669,0 705,0 695,0 699,0 695,0

тис.кбм 1025,3 198,3 209,3 205,7 206,5 205,5
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га

тис.кбм
га 240,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

Разом

7. Раціональне 
використання лісових 

ресурсів

обсяг заготовленої 
під час проведення  

рубок головного 
користування 

ліквідної деревини, 
тис. куб. метрів

1) заготівля ліквідної деревини 
під час проведення рубок 
головного користування  Хмельницьке 

ОУЛМГ

Міноборони

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

6. Відтворення, 
охорона і раціональне 

використання 
мисливської 

фауни      

обсяг середніх 
витрат на 1 тис. 

гектарів мисливських 
угідь, пов’язаних з 

охороною і 
відтворенням 

мисливських тварин, 
гривень

ведення мисливського 
господарства, здійснення 

державного регулювання і 
контролю у галузі 

мисливського господарства та 
полювання, охорона, 

використання і відтворення 
мисливської фауни, 

збереження та поліпшення 
стану мисливських угідь  

Хмельницьке 
ОУЛМГ

місцевий бюджет

інші кошти
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
тис.кбм 60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га 195,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0
тис.кбм 43,7 7,7 9,0 9,0 9,0 9,0

га
тис.кбм

га
тис.кбм

га 3898,0 752,0 793,0 783,0 787,0 783,0
тис.кбм 1129,0 218,0 230,3 226,7 227,5 226,5

державний 
бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 3,0 1,0 1,0 1,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 3,0 1,0 1,0 1,0
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км 149,0 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8
державний 

бюджет км

3) будівництво, реконструкція 
і відновлення доріг 
лісогосподарського 

призначення

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

протяжність 
збудованих, 

реконструйованих і  
відновлених доріг 

лісогоспо-дарського 
призначення, 

кілометрів

2) упровадження  еколого-
безпечних технологій заготівлі 
і транспортування деревини    Хмельницьке 

ОУЛМГ

Міноборони

площа, на якій 
проведено несуцільні 

рубки головного 
користування, 

відсотків

Разом державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти

інші кошти

Інші постійні 
лісокористувачі 

державний 
бюджет

місцевий бюджет

інші кошти
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

місцевий бюджет км

інші кошти км
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км 10,0 5,0 5,0
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км
державний 

бюджет км

місцевий бюджет км

інші кошти км 159,0 29,8 29,8 29,8 34,8 34,8
державний од

місцевий бюджет од

інші кошти од 2,0 1,0 1,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 2,0 1,0 1,0
державний кг

місцевий бюджет кг

5) заготівля продуктів 
побічного користування лісом Хмельницьке 

ОУЛМГ

Разом

4) придбання дорожньо-
будівельної техніки  Хмельницьке 

ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
інші кошти кг 446150,0 87990,0 88790,0 89290,0 89790,0 90290,0
державний 

бюджет кг

місцевий бюджет кг

інші кошти кг
державний 

бюджет кг

місцевий бюджет кг

інші кошти кг 60,0 10,0 10,0 20,0 20,0
державний 

бюджет кг

місцевий бюджет кг

інші кошти кг
державний 

бюджет кг

місцевий бюджет кг

інші кошти кг 446210,0 87990,0 88800,0 89300,0 89810,0 90310,0
державний осіб 135,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

місцевий бюджет осіб

інші кошти осіб
державний 

бюджет осіб

місцевий бюджет осіб

інші кошти осіб
державний 

бюджет осіб

місцевий бюджет осіб

інші кошти осіб
державний 

бюджет осіб

місцевий бюджет осіб

інші кошти осіб
державний 

бюджет осіб 135,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

місцевий бюджет осіб

інші кошти осіб

Разом

1) забезпечення керівництва та 
управління у галузі лісового і 
мисливського господарства 

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

8. Підвищення 
ефективності 

управління лісовим 
господарством               
                                        

  

кількість штатних 
одиниць працівників 

територіальних 
органів    

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
державний 

бюджет тис.га 2,8 2,8

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 97,7 15,2 27,5 27,5 27,5
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 13,0 4,8 8,2
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 12,8 7,4 2,7 2,7
державний 

бюджет тис.га 2,8 2,8

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 123,5 12,2 15,2 38,4 30,2 27,5
державний 

бюджет тис.га 11,2 2,8 2,8 2,8 2,8

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 677,0 44,7 148,8 161,1 161,2 161,2
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 13,0 8,2 4,8
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 12,7 5,4 7,3

2) проведення безперервного 
лісовпорядкування (щорічна 

актуалізація бази даних  
лісового фонду України)

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

площа, на якій 
проведено 

безперервне 
лісовпорядкування, 

тис. гектарів

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

1) проведення базового 
лісовпорядкування 

(довгострокове планування 
лісогосподарського 

виробництва для окремих 
лісокористувачів)

Хмельницьке 
ОУЛМГ

9.Лісовпорядкування 
та проєктно-

вишукувальні роботи

площа, на якій 
проведено базове 

лісовпорядкування, 
тис. гектарів       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
державний 

бюджет тис.га 11,2 2,8 2,8 2,8 2,8

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 702,7 50,1 157,0 161,1 166,0 168,5
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

площа, на якій 
ведеться державний 

облік лісів, тис. 
гектарів  

4) ведення державного обліку 
лісів, узагальнення відомостей 
про природний, господарський 

стан та правовий режим 
лісового фонду

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Разом

3) проведення інвентаризації 
та оцінки лісового фонду з 

використанням статистичних 
методів

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
державний тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 17,2 17,2
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 16,4 8,2 8,2
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 33,6 8,2 25,4
державний тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

6) проведення грунтово-
лісотипологічного обстеження 

(встановлення зонально-
типологічної основи ведення 

лісового господарства)   

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

Міноборони

5) упорядкування мисливських 
угідь та розроблення 

перспективних планів ведення 
мисливського господарства    

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

8) визначення експлуатаційних 
запасів побічного 

користування лісом Хмельницьке 
ОУЛМГ

Разом

7) проведення моніторингу 
стану лісів Хмельницьке 

ОУЛМГ

Міноборони

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 13,0 4,8 8,2
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га
державний 

бюджет га

місцевий бюджет га

інші кошти га 13,0 4,8 8,2
державний тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 224,1 25,3 49,7 49,7 49,7 49,7
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 13,0 4,8 8,2
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 12,7 7,3 2,7 2,7
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 249,8 37,4 49,7 60,6 52,4 49,7
державний тис.га

місцевий бюджет тис.га

Разом

10) оформлення державних 
актів на право постійного 

користування землею (крім 
Хмельницьке 

ОУЛМГ

9) проведення  інших робіт з 
лісовпорядкування 

(коригування та придбання 
картографічних матеріалів, 
аеро і космічних знімків, 

упровадження 
геоінформаційних технологій)

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
інші кошти тис.га 1,6 1,6
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 1,7 0,1 1,6
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 13,2 3,9 3,4 3,3 1,1 1,5
державний 

бюджет тис.га

місцевий бюджет тис.га

інші кошти тис.га 16,5 5,6 5,0 3,3 1,1 1,5
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

Разом

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

10. Покращення 
наукового 

забезпечення розвитку 
лісового 

господарства                 
        

кількість проведених 
наукових 

досліджень  

1) проведення наукових 
досліджень у галузі лісового 

господарства

земель для лісорозведення)

Міноборони
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
інші кошти од
державний од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний од

місцевий бюджет од

інші кошти од 18,0 5,0 3,0 3,0 4,0 3,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 6,0 2,0 2,0 2,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од

Міноборони

Інші постійні 
лісокористувачі 

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

12.Забезпечення 
розвитку рекреаційної 

та туристичної 
інфраструктури, 

провадження еколого-
просвітницької 
діяльності     

кількість створених 
рекреаційно-

просвітницьких 
об’єктів

1) забезпечення розвитку в 
лісах рекреаційної та 

туристичної інфраструктури   
Хмельницьке 

ОУЛМГ

11. Забезпечення 
розвитку міжнародного 

співробітництва у 
галузі лісового 
господарства  

кількість заходів, 
проведених 

міжнародними 
лісівничими 

організаціями, у яких 
взято участь  

забезпечення участі у роботі 
міжнародних лісівничих 

організацій
Хмельницьке 

ОУЛМГ

Міноборони
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 24,0 5,0 3,0 5,0 6,0 5,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 127,0 24,0 25,0 26,0 26,0 26,0
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од
державний 

бюджет од

місцевий бюджет од

інші кошти од 127,0 24,0 25,0 26,0 26,0 26,0

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Інші постійні 
лісокористувачі 

Разом

Міноборони

кількість шкільних 
лісництв

2) забезпечення екологічного 
виховання населення, 

інформування громадськості 
про стан лісового господарства

Хмельницьке 
ОУЛМГ

Разом


