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Про створення ДП «Ліси України»

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розглянуло 
звернення Голови всеукраїнської громадської організації «Товариство лісівників 
України» Марчука Ю. М. (реєстр. № МА-14226910 від 01.07.2022) щодо 
створення Державного підприємства «Ліси України» та повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.06.2020 № 614, Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міндовкілля є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, який забезпечує, зокрема, формування та реалізує в межах повноважень, 
передбачених законом, державну політику у сфері лісового та мисливського 
господарства.

З метою збереження лісового фонду України, належного захисту і 
відтворення лісів, створення сприятливих умов для ведення лісового 
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господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та 
економічних умов, забезпечення прав громадян на безпечне довкілля Указом 
Президента України від 07.06.2021 № 228 «Про деякі заходи щодо збереження та 
відтворення лісів» (далі – Указ) передбачено започаткування з 2021 року 
реалізації екологічної ініціативи «Масштабне залісення України», зокрема, 
шляхом:

розроблення законопроєкту щодо удосконалення системи охорони, захисту 
і відтворення лісів, у тому числі самосійних, стимулювання лісорозведення, 
збереження та відновлення природних екосистем;

розроблення та затвердження Державної цільової програми «Масштабне 
залісення України», спрямованої на розв’язання проблемних питань 
лісовпорядкування, насамперед щодо охорони, захисту, використання та 
відтворення лісів;

реформування лісового господарства, у тому числі удосконалення системи 
управління державними лісогосподарськими підприємствами;

ідентифікації самозалісених і придатних для створення лісів земельних 
ділянок державної та комунальної форм власності з метою їх подальшого 
використання для досягнення оптимальної лісистості України;

запровадження механізмів залучення інвестицій для відновлення лісів та 
лісорозведення тощо.

Також з метою вирішення екологічних, економічних та соціальних проблем 
лісового господарства України, створення умов для його сталого 
розвитку,  реалізації інституційної реформи, збільшення площі лісів 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1777  схвалено 
Державну стратегію управління лісами України до 2035 року (далі – Стратегія) 
та операційний план реалізації у 2022-2024 роках Державної стратегії управління 
лісами України до 2035 року (далі – операційний план), що в цілому відповідає 
реалізації Європейського зеленого курсу та Нової лісової стратегії ЄС                                    
до 2030 року (New EU Forest Strategy for 2030, COM(2021) 572 final).

Операційним планом передбачено, зокрема, до 2024 року виконати заходи 
щодо:

розроблення та внесення змін до законодавства з розподілу контролюючих, 
регуляторних та господарських функцій Держлісагентства;

розроблення та внесення змін до законодавства з функціонування 
державного суб’єкта господарювання, уповноваженого здійснювати управління 
державними лісогосподарськими підприємствами.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-2021-%D1%80#n369
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-2021-%D1%80#n369
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Наразі у Міндовкілля триває процес розроблення плану заходів з реалізації 
Стратегії, який буде оприлюднено на офіційному сайті Міндовкілля для 
обговорення з громадськістю відповідно до Порядку проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

Крім того, згідно з абзацом другим пункту 3 протоколу наради під 
головуванням Прем’єр-міністра України від 04.02.2022 з питань реформування 
лісового господарства Міндовкілля, Держлісагентству разом із заінтересованими 
органами влади доручено підготувати та подати у місячний строк Кабінетові 
Міністрів України проєкт рішення Уряду щодо створення державного 
підприємства з управління об’єктами державної власності у сфері лісового 
господарства.

Відповідно до Положення про Державне агентство лісових ресурсів 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 
№ 521 (далі – Положення), Держлісагентство є центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів і який реалізує 
державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

Згідно з підпунктом 18 пункту 11 Положення Голова Держлісагентства 
утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, 
затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на 
посади та звільняє з посад їх керівників, виконує в межах повноважень, 
передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, 
що належать до сфери його управління.

З урахуванням викладеного надаємо копію відповіді Держлісагентства з 
порушених питань.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

Заступник Міністра з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації                                               Сергій ВЛАСЕНКО

Ірина Тарасова, т. 206-33-09


