
Нестача міжсекторальної 
взаємодії та інституційних 

спроможностей на
заваді ініціатив в лісовій галузі

Петро Тєстов, експерт з питання ведення лісового господарства



ЦОВВ

• Відділ лісових ресурсів Міндовкілля – 3 людини

• Відділи лісового господарства в ОУЛМГ – від 2 до 8 людей

• Постійні «скорочення граничної чисельності» 

• Мінфін категорично проти збільшення штатної чисельності 
працівників ЦОВВ 

• Зарплата за 20202 рік працівника ОУЛМГ - 134 777 гривень

• Постійне збільшення обсягу задач

• Високий рівень корупції

• Постійна зміна керівництва ЦОВВ



Результат?

• ЦОВВ відчувають «кадровий голод»

• Багато працівників ЦОВВ «вигоріли», і не мають мотивації

• Знайти спеціаліста, який може якісно виконати задачу – дуже 
важко

• Людей які можуть якісно виконувати задачі дуже мало- як 
наслідок вони весь час зайняті, вигорають і фізично не можуть 
виконувати поставлений обсяг задач

• ЦОВВ віддає задачі на «аутсорсінг» – державні підприємства та 
установи, RST, міжнародна технічна допомога тощо

• Зміна керівника може призвести до зміни політики, немає 
сталості



Процедура прийняття НПА 

• Розробка проекту НПА  ДАЛРУ

• Погодження з юристами ДАЛРУ

• Засилка на Міндовкілля

• Погодження профільними департаментами Міндовкілля (ліс,ПЗФ, земля, 
біорізноманіття тощо)

• Погодження юристами Міндовкілля

• Погодження ДРС

• Погодження Мінфін

• Погодження решти ЦОВВ

• Погодження Мінюст

• Погоджувальна нарада між ЦОВВ

• Опрацювання в СКМУ



Інші органи

• Держгеокадастр

• РНБОУ

• Правоохоронні органи  (прокуратура, ДБР)

• ДЕІ

• ОДА

Аналогічна ситуація до інших ЦОВВ! 



Приклади

• Держава декларує курс на збереження лісів відповідно до Закону 
України «Про основі засади екологічної політики», Програми дій 
Уряду, Указу Президента №228\2021, аналогічних Указів 
попередніх Президентів

• По факту – у 2021 році прийняті закони які стимулюють 
вирубування лісів під ЛЕП, вирубування самосійних лісів, дерибан 
лісів.

• Держгеокадастр ігнорує ліси, на які не оформлена земельна 
документація, трактує законодавство в бік «дерибану» лісів. 



Висновки

• Без покращення ситуації на рівні всієї держави – на «прорив» в 
лісовій галузі розраховувати не варто

• Налагодження міжвідомчої взаємодії є вкрай необхідним 


