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ГПро реформування державного управління 
лісовим господарством України на наукових засадах

Шановний Олексію Валерійовичу!

З метою ефективного реформування державного управління лісовим господарством та 
підвищення вимог до фахового рівня кадрів надсилаємо два Звернення Вченої ради 
Національного лісотехнічного університету України -  від 27.06.2019 р. та від 04.09.2014 р. 
щодо наукової обґрунтованості реформування державного управління лісовим 
господарством, а також співзвучне нашій концепції Рішення виїзного засідання Комітету 
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, яке відбулося в 
нашому університеті 13.02.2018 р. з "Проблематики реформування лісового господарства 
України".

Просимо звернути увагу на біосферну роль лісів у інтегральному розвитку суспільства, 
зокрема, у виконанні Паризької кліматичної угоди (2015 p.), поглинанні вуглекислого 
газу, продукуванні кисню, що забезпечує якість життя і довголіття людей. 
Загальносуспільні екологічні функції лісу багатократно перевищують вартість деревини та 
інших його товарних ресурсів.

Ліс -  унікальне національне багатство.
Саме на цьому має базуватись ефективна державна лісова політика.
Пропонуємо:
1) Державне агентство лісових ресурсів України (термін "ресурси" у назві 

державного органу -  неправомірний) необхідно реформувати в Державне агентство 
лісового господарства України -  орган, який має відповідати за реалізацію державної 
лісової політики і бути підпорядкованим безпосередньо Кабінету Міністрів України.

2) Створити державний фонд фінансування лісового господарства України (ДФФЛГ).
3) Заборонити практику призначення на керівні посади в лісовому господарстві осіб 

без відповідної фахової підготовки і належного досвіду.
4) Зосередити підготовку кадрів вищої кваліфікації для лісового господарства у трьох 

(замість 23) містах -  Києві, Львові, Харкові.
Просимо розглянути.

Додатки: 1. Звернення Вченої ради НЛТУ України від 27.06.19. р. -  на 2 арк. в 1 прим.;
2. Звернення Вченої ради НЛТУ України від 04.09.14. р. -  на 2 арк. в 1 прим.;
3. Рішення комітету Верховної Ради України від 13.02.18 р. -  на 5 арк. в 1 прим.
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