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ВСТУП

Це дослідження не може 
претендувати на всеосяжність, 
цілковиту завершеність та 
вичерпність у розкритті таких 
широких за своєю природою питань. 

Однак робота здатна сформувати 
уявлення про основні проблеми, 
які є нагальними у лісовій галузі 
України, представити на загал 
пропозиції щодо їх розв’язання  
відповідно до бачення автора та 
опитаних науковців і практиків.

Описані проблеми, зроблені 
висновки та рекомендації не 
позбавлені суб’єктивності з огляду 
на погляди автора та опитаних 
фахівців, а отже, можуть мати 
дискусійний характер.

Дослідження може стати у пригоді 
органам державної влади і органам 
місцевого самоврядування, 
лісогосподарським підприємствам, 
науковцям та практикам, які 
здійснюють діяльність та/або 
просто цікавляться питаннями 
використання, охорони та 
відтворення лісів. 

Щиро дякуємо всім, хто допомагав 
у підготовці цього дослідження, 
надавав консультації, ділився своїми 
професійними знаннями і досвідом!

Протягом квітня — першої половини червня 2020 року тривало 
дослідження «Аналіз державного управління та фінансування у лісовій 
галузі України: організаційно-правові аспекти», здійснене зусиллями 
WWF-Україна.

У дослідженні проаналізовані проблемні питання державного управління та 
фінансування у сфері використання, охорони та відтворення лісів, зокрема 
стосовно правового регулювання, розподілу повноважень, бюджетного 
фінансування, дивідендів та окремих аспектів оподаткування (без 
фокусування на проблемах, пов’язаних із мисливським господарством та 
полюванням).

Актуальність теми дослідження обумовлена наявними та очікуваними 
процесами реформування лісової галузі України та потребою в підготовці 
й прийнятті національного стратегічного документа, який би визначав 
державну лісову політику.

Під час дослідження застосовано таку методологію збирання даних:

1. ДІЙСНЕНО АНАЛІЗ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА З 
ВИСВІТЛЮВАНИХ ПИТАНЬ 
(Конституції, кодексів та законів України, підзаконних нормативно-правових 
актів, у т. ч. положень про органи державної влади);

2. ДОСЛІДЖЕНО ІНШІ ВІДКРИТІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
(офіційні звіти уповноважених державних органів, звіти експертних комісій 
(груп), публікації на веб-сайтах різних зацікавлених осіб; наукові статті; листи 
підприємств, установ та організацій тощо);

3. ПРОВЕДЕНО 22 ІНТЕРВ’Ю З ПРОВІДНИМИ ФАХІВЦЯМИ У 
СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ 
(представниками органів влади, Держаудитслужби України, наукових 
установ, лісогосподарських підприємств, громадськості, у т. ч. FSC (анг. Forest 
Stewardship Council; укр. Лісова опікунська рада) та ін.).
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Правове регулювання суспільних відносин з управління та 
фінансування у лісовій галузі України здійснюють: Конституція 
України, закони України, підзаконні нормативно-правові акти 
(укази Президента України; постанови та розпорядження Кабінету 
Міністрів України, нормативні документи міністерств та відомств 
України), рішення та постанови Верховної Ради АР Крим, акти Ради 
міністрів АР Крим; рішення органів місцевого самоврядування, а 
також ратифіковані Україною міжнародно-правові договори тощо. 
До джерел екологічного права, що стосується й відносин управління 
та фінансування у визначеній сфері, окремі фахівці у галузі права 
відносять також судові рішення 1, 2.

Основним джерелом правового регулювання 
суспільних відносин з управління та 
фінансування у лісовій галузі України є закон.
Головне місце серед законів належить Основному 
Закону нашої держави – Конституції України3, 
яка є політико-правовим актом, що має найвищу 
юридичну силу 4. Саме в ній визначені конституційні 
основи державного управління та бюджетних відносин 
в Україні загалом і лісової галузі зокрема, а саме: 
визначені суб’єкти здійснення владних функцій на 
загальнодержавному та регіональному рівнях, основні 
засади діяльності органів управління, їхня система, 
загальні повноваження, порядок утворення тощо. 
Окремо в Конституції проголошено, що земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси (у 
т. ч. лісові. — Прим. автора), які знаходяться в межах 
території України, природні ресурси її континентального 
шельфу, виключної (морської) економічної зони є 
об’єктами права власності Українського народу. Від імені 
Українського народу права власника здійснюють органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування в 
межах, визначених цією Конституцією (ст. 13 Конституції 
України). При цьому використання власності не може 
завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, 
інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію 
і природні якості землі (ч. 7 ст. 41 Конституції України). 
Засади використання природних ресурсів визначаються 
виключно законами України (ч. 1 ст. 92 Конституції 
України).  

1  Див.: Бринчук М. М. Экологическое право: учебник, 2009. URL: http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.ekologicheskoepravo.html.
2  Костицький В. В. Екологічне право України: підручник. Дрогобич: Коло, 2012. С. 101.
3  Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
4  Екологічне право України. Академічний курс: підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. С. 30.

© Андрій Плига
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Загалом в Основному Законі України визначення 
конституційно-правових основ управління та 
фінансування у сфері охорони, використання та 
відтворення лісу здійснено без безпосередньої згадки 
про нього (на відміну від інших об’єктів, таких як: 
земля, надра, атмосферне повітря, водні ресурси) через 
більш загальні категорії, такі як: «природні ресурси», 
«природа» та «довкілля», складовою яких є «ліс» / 
«лісові ресурси». Виключення становить лише п. 1 ч. 1 
ст. 137 Конституції України, в якому йдеться про те, що 
АР Крим здійснює нормативне регулювання з питань 
лісів. Однак у сьогоднішній ситуації непідконтрольності 
Україні території АР Крим це питання наразі не має 
практичного значення.

Водночас значення конституційно-правового 
регулювання питань управління та фінансування у 
визначеній сфері не слід недооцінювати, принаймні 
з такої причини. Норми Конституції України є 
нормами прямої дії, а значить, повноваження органів 
управління, закріплені в ній щодо природних ресурсів 
(довкілля, природи), прийняття Державного бюджету 
України, його виконання, контролю за надходженнями 
і використанням тощо, повинні належним чином 
реалізовуватися саме цими органами у визначений спосіб 
та з урахуванням еколого-конституційних орієнтирів 
та вимог (як-то «забезпечення екологічної безпеки» чи 
«підтримання екологічної рівноваги», «використання 
природних ресурсів (у т. ч. лісу), що не може погіршувати 
екологічну ситуацію» тощо). 

Наприклад, окремі норми Основного Закону щодо 
охорони та використання «природних ресурсів» 
(зокрема й лісових ресурсів), а також щодо управління 
ними є орієнтиром для діяльності Верховної Ради 
України, органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування безпосередньо в питаннях щодо 
управління та фінансування у лісовій галузі України.

До актів національного законодавства, які регулюють 
суспільні відносини з управління та фінансування у 
лісовій галузі можна віднести кодекси України, серед 
яких насамперед слід назвати Лісовий кодекс України 
від 21.01.1994 р. № 3852-XII (зі змінами)5. У ньому 
крім іншого містяться: окремий розділ ІІІ, присвячений 

державному регулюванню та управлінню у сфері лісових 
відносин, а також окрема глава 18 розділу V,  присвячена 
фінансуванню заходів з підвищення продуктивності, 
поліпшення якісного складу лісів, їхньої охорони, захисту 
й відтворення. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 25 
розділу ІІІ Лісового кодексу України основним завданням 
державного регулювання та управління у сфері лісових 
відносин є забезпечення ефективної охорони, належного 
захисту, раціонального використання та відтворення 
лісів. А у ч. 2 ст. 25 цього Кодексу визначено, що 
державне регулювання та управління у сфері лісових 
відносин здійснюється шляхом:

1) формування та визначення основних напрямів 
державної політики у сфері лісових відносин;

2) визначення законом повноважень органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування;

3) установлення відповідно до закону порядку і правил 
у сфері охорони, захисту, використання та відтворення 
лісів;

4) здійснення державного контролю за охороною, 
захистом, використанням та відтворенням лісів.

До кодексів України, що визначають порядок, 
правила, інші вимоги щодо управління та 
фінансування в окремих сферах лісових відносин, 
також належать: 

• Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. 
№ 2768-III (зі змінами) 6;

• Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.   
№ 435-IV (зі змінами) 7;

• Господарський кодекс України від 
16.01.2003р. № 436-IV (зі змінами) 8;

• Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. 
№ 2456-VI (зі змінами) 9;

• Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 
№ 2755-VI (зі змінами) 10;

• Митний кодекс України від 13.03.2012 р.        
№ 4495-VI (зі змінами) 11;

• Кодекс України про адміністративні 
правопорушення від 07.12.1984 р.№8073-X 
(зі змінами) 12;

• Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р. 
№ 2341-III (зі змінами) 13.

5  Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/3852-12?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w112
6  Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2768-14?find=1&text=%F2%E2%E0%F0% E8%ED#w14
7  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/435-15?find=1&text=%F2%E2%E0%F0% E8%ED#w147
8  Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/436-15
9  Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2456-17
10  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2755-17
11  Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/4495-17
12  Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
13  Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2341-14.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w112
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w112
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14?find=1&text=%F2%E2%E0%F0% E8%ED#w14
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14?find=1&text=%F2%E2%E0%F0% E8%ED#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=%F2%E2%E0%F0% E8%ED#w147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=%F2%E2%E0%F0% E8%ED#w147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
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14  Про охорону навколишнього природного 
середовища: Закон України від 25.06.1991 р. № 
1264-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/1264-12.
15  Про рослинний світ: Закон України від 
09.04.1999 р. № 591-XIV. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/591-14
16  Про тваринний світ: Закон України від 
13.12.2001 р. № 2894-III. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2894-14
17  Про Червону книгу України: Закон України 
від 07.02.2002 р. № 3055-ІІІ. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/3055-14
18  Про природно-заповідний фонд України: 
Закон України від 16.06.1992 р. № 2456-ХІІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
19  Про екологічну мережу України: Закон 
України від 24.06.2004 р. № 1864-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15
20  Про ратифікацію Конвенції про охорону 
біологічного різноманіття: Закон України 
від 29.11.1994 р. № 257/94-ВР. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/257/94-
%D0%B2%D1%80#Text.
21  Про приєднання України до Конвенції 1979 
року про охорону дикої флори і фауни та 
природних середовищ існування в Європі: Закон 
України від 29.10.1996 р. № 436/96-ВР. Голос 
України. 1996. № 208. С. 3.
22  Про приєднання України до Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і 
флори, що перебувають під загрозою зникнення: 
Закон України від 14.05.1999 р. № 662-XIV. 
Урядовий кур’єр. 1999. № 101–102. С. 7.
23  Про ратифікацію Рамкової конвенції про 
охорону та сталий розвиток Карпат: Закон 
України від 07.04.2004 р. № 1672-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1672-15 
24  Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності: Закон України від 06.09.2005 р. № 
2806-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/2806-15
25  Про Перелік документів дозвільного характеру 
у сфері господарської діяльності: Закон України 
від 19.05.2011 р. № 3392-VI. URL: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/3392-17
26  Про управління об’єктами державної 
власності: Закон України від 21.09.2006 р. № 
185-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/185-16

Правовідносини з управління та фінансування у лісовій галузі регламентовані 
також низкою екологічних та інших законів України (системоутворюючих, 
загальних, галузевих та спеціальних), серед яких зазначені нижче.

Закон України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ (зі змінами)14 встановлює, 
зокрема, засади еколого-правової політики в Україні; визначає повноваження 
рад та інших органів управління, базові правила контролю й нагляду — 
загалом у галузі охорони навколишнього природного середовища (але 
що стосується й лісових відносин); регламентує питання права власності 
на природні ресурси (що поширюється і на лісові ресурси) та правила їх 
використання (у т. ч. за принципом поділу на загальне та спеціальне), а також 
питання економічного механізму забезпечення охорони навколишнього 
природного середовища (включно з фінансуванням заходів щодо охорони  
навколишнього природного середовища) тощо.

Інші екологічні закони України - «Про рослинний світ»15, 

«Про тваринний світ»16; 

«Про Червону книгу України»17, 

«Про природно-заповідний фонд України»18, 

«Про екологічну мережу України»19  

теж визначають органи, що здійснюють управління, регулювання та 
контроль, спеціальні повноваження цих органів, правові засади здійснення 
охорони, використання (загального та спеціального), відтворення та 
фінансування, але вже саме щодо відповідних ресурсів у лісах (тобто щодо 
рослинного та тваринного світу, об’єктів Червоної книги України) та щодо тих 
лісів, що знаходяться на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ) чи є 
складовими екомережі.

Правове регулювання питань управління та фінансування у лісовій галузі 
України (наприклад, питань формування державної політики, контролю, 
дозвільних документів та процедур тощо) здійснюється також законами 
України про надання згоди на обов’язковість ряду міжнародних договорів 
екологічного характеру. Це, наприклад, такі Закони України: 

«Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного 
різноманіття»20; 

«Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону 
дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі»21; 

«Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 
зникнення»22; 

«Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий 
розвиток Карпат»23 та ін.

Компетенція органів управління з питань отримання дозволу на спеціальне 
використання лісових ресурсів, у т. ч. тих, які є об’єктами Червоної книги 
України та/або знаходяться на територіях природно-заповідного фонду, 
визначена й загальними (для всіх відносин щодо будь-яких документів 
дозвільного характеру) Законами України «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності»24 та «Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»25, 
а особливості відрахування частини прибутку (доходу) державними 
підприємствами (що стосується й державних підприємств лісового та 
мисливського господарства (постійних лісокористувачів)) регулюються 
Законом України «Про управління об’єктами державної 
власності»26.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1264-12.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1264-12.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257/94-%D0%B2%D1%80#Text. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257/94-%D0%B2%D1%80#Text. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257/94-%D0%B2%D1%80#Text. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1672-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2806-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2806-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16
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Законами України про Державний бюджет України на відповідний 
рік встановлюються крім іншого показники надходжень до Держбюджету та 
видатків, зокрема в частині, що стосується й лісової галузі (з розподілом на 
загальний та спеціальний фонди, а також із визначенням розміру видатків, їх 
цільового спрямування та ін.).

Повноваження органів управління у лісових відносинах з питань здійснення 
державного нагляду (контролю) встановлені такими загальними (для 
державного нагляду (контролю) й у інших сферах)  законами України, 
як Закони України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності»27 та «Про основні 
засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»28; 
а питання проведення екологічного аудиту врегульовані Законом України 
«Про екологічний аудит»29.

Правові засади діяльності ряду органів управління, їхній правовий статус, 
повноваження, що стосуються зокрема й лісової галузі, визначаються також 
спеціальними законами про ці органи. Серед них такі Закони України: 
«Про Регламент Верховної Ради України»30; «Про Кабінет Міністрів 
України»31; «Про центральні органи виконавчої влади»32, «Про 
Національну поліцію»33, «Про місцеві державні адміністрації»34, 
«Про місцеве самоврядування в Україні»35, «Про Рахункову 
палату»36 та ін. 

З метою реалізації вимог законів України, що регулюють суспільні відносини 
з управління та фінансування у лісовій галузі, прийнято ряд підзаконних 
нормативно-правових актів (є похідними від законів, конкретизують їхній 
зміст, а також не лише повторюють визначені в законі права й обов’язки 
органів управління, а й встановлюють порядок їх реалізації37).

27  Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності: 
Закон України від 05.04.2007 р.  № 877-V. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
28  Про основні засади здійснення державного 
фінансового контролю в Україні: Закон України 
від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
29  Про екологічний аудит: Закон України від 
24.06.2004 р. № 1862-IV. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1862-15
30  Про Регламент Верховної Ради України: 
Закон України від 10.02.2010 р. № 1861-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text
31  Про Кабінет Міністрів України»: Закон України 
від 27.02.2014 р. № 794-VII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/794-18
32  Про центральні органи виконавчої влади: 
Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
33  Про Національну поліцію: Закон України від 
02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/580-19
34  Про місцеві державні адміністрації: Закон 
України від 09.04.1999 р. № 586-XIV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
35  Про місцеве самоврядування в Україні: Закон 
України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80
36  Про Рахункову палату: Закон України від 
02.07.2015 р. № 576-VIII. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/576-19#Text
37  Гвоздик П. О. Верховенство закону у системі 
джерел екологічного права. Науковий вісник 
Львівського державного університету внутрішніх 
справ. 2011.         № 4. С. 114.

Серед таких нормативно-правових актів чільне місце 
посідають акти:

Президента України – 
наприклад, Укази Президента України: «Про деякі 
заходи щодо збереження лісів та раціонального 
використання лісових ресурсів»38; «Про створення 
національного природного парку «Кремінські ліси»39; 
«Про створення Ужанського національного природного 
парку»40; «Про біосферні заповідники в Україні»41 та 
багато ін.;

Кабінету Міністрів України – 
наприклад, Постанови Кабінету Міністрів України: 
«Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади»42; «Про заходи щодо забезпечення 
виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з 
її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що перебувають під 
загрозою зникнення»43; «Про затвердження Положення 
про Державне агентство лісових ресурсів України»44; 
«Про затвердження Положення про Міністерство 
енергетики та захисту довкілля України»45; «Про 
затвердження Положення про Державну екологічну 
інспекцію України»46; «Про державну фіскальну 
службу України»47; «Про затвердження Положення про 
Державну аудиторську службу України» 48; 

38 Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання 
лісових ресурсів: Указ Президента України від 09.07.2019 р. № 511/2019. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/511/2019

39 Про створення національного природного парку «Кремінські ліси»: Указ 
Президента України від 10.09.2019 р. № 678/2019. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/678/2019

40 Про створення Ужанського національного природного парку: Указ 
Президента України від 27.09.1999 р. № 1230/99. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1230/99

41 Про біосферні заповідники в Україні: Указ Президента України від 26.11.1993 
р. № 563/93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563/93

42 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/442-2014-%D0%BF

43 Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України 
у зв’язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення: постанова Кабінету 
Міністрів України від 13.12.2000 р. № 1822. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1822-2000-%D0%BF

44 Про затвердження Положення про Державне агентство лісових ресурсів 
України: постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 р. № 521. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF

45 Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та захисту 
довкілля України: постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. № 32. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF

46 Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України: 
постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. № 275. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF

47 Про Державну фіскальну службу України: постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.05.2014 р. № 236. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-
2014-%D0%BF

48 Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України: 
постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 43. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/511/2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/678/2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/678/2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1230/99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1230/99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563/93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1822-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1822-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF 
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#Text
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«Про затвердження Положення про державну лісову охорону»49; 
«Про врегулювання питань щодо спеціального використання 
лісових ресурсів»50; а також Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у 
лісах»51 та багато ін.;

інших центральних органів виконавчої влади, наприклад 

Накази  Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України «Про затвердження Інструкції про порядок 
погодження та затвердження розрахункових лісосік»52, «Про 
затвердження Методики визначення належності територій до 
пралісових пам’яток природи»53, «Про затвердження Паспорта 
бюджетної програми на 2020 рік»54; 

Накази Міністерства аграрної політики та продовольства 
України «Про затвердження Положення про обласні управління 
лісового та мисливського господарства Державного агентства 
лісових ресурсів України»55, «Про затвердження Паспорта 
бюджетної програми на 2019 рік»56; 

Накази Державного агентства лісових ресурсів України 
(Державного комітету лісового господарства України) «Про 
затвердження Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, 
видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в 
лісах Державного агентства лісових ресурсів України»57, «Про 
затвердження Правил рубок головного користування»58, «Про 
затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України»59; 

Накази Державної служби статистики України (Державного 
комітету статистики України) «Про затвердження 
Методологічних положень з організації державного статистичного 
спостереження щодо ведення лісогосподарської діяльності»60 та ін.

Серед актів законодавства, що регулюють суспільні відносини з 
управління у лісовому секторі, вагу мають також акти органів 
місцевого самоврядування, наприклад: Рішення Івано-
Франківської обласної ради «Про Програму з виконання робіт із 
землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового 
фонду на 2018–2022 роки»61; Рішення Волинської обласної ради 
«Про затвердження «Списку регіонально рідкісних, зникаючих 
видів рослин, грибів і тварин, які потребують охорони у Волинській 
області»62, Рішення Сквирської міської ради (Київська область) «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 
рік» (стосується також встановлення ставок зі сплати земельного 
податку за землі лісогосподарського призначення)63 та ін.

До особливих актів, що регулюють суспільні відносини з 
управління у лісовому секторі, можна віднести також постанови 
Президії Національної академії наук України, зокрема, 
«Про Національну комісію з питань Червоної книги України»64; 
«Про внесення змін до постанови Президії Національної академії 
наук України від 26.06.2013 р. № 97»65, якими серед іншого 
визначений персональний склад, затверджено Положення про 
Національну комісію з питань Червоної книги України, визначені 
її повноваження, порядок діяльності та прийняття рішень 
(наприклад, рішень у межах своєї компетенції щодо (а) включення 
до Червоної книги України або виключення з неї видів тваринного 
і рослинного світу; (б) спеціального використання (добування, 
збирання, переміщення, переселення тощо) об’єктів Червоної книги 
України та ін.).

49 Про затвердження Положення про державну лісову охорону: 
постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 976. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF

50 Про врегулювання питань щодо спеціального використання 
лісових ресурсів: постанова Кабінету Міністрів України від 
23.05.2007 р. № 761. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/761-2007-%D0%BF

51 Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у 
лісах: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 
р. № 208-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2012-
%D1%80

52 Про затвердження Інструкції про порядок погодження та 
затвердження розрахункових лісосік: наказ Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 05.02.2007 р. № 38. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0160-07

53 Про затвердження Методики визначення належності 
територій до пралісових пам’яток природи:  наказ Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 18.05.2018 р. № 162. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0708-18

54 Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 
рік: наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України 
від 17.03.2020 р. № 173. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/
doccatalog/document?id=245442390

55 Про затвердження Положення про обласні управління 
лісового та мисливського господарства Державного агентства 
лісових ресурсів України: наказ Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 21.03.2012 р. № 134. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0729-12

56 Про затвердження Паспорта бюджетної програми на 2019 
рік: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 21.03.2019 р. № 146. URL: https://agro.me.gov.ua/
ua/napryamki/finansova-politika/byudzhetnij-proces/pasporti-
byudzhetnih-program/pasporti-byudzhetnih-program-na-2019-rik

57 Про затвердження Методичних вказівок з відведення і 
таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць 
заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових 
ресурсів України: наказ Державного агентства лісових ресурсів 
України від 21.01.2013 р. № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0708-18

58 Про затвердження Правил рубок головного користування: 
наказ Державного комітету лісового господарства України від 
23.12.2009 р. № 364. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0085-10

59 Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України: 
наказ Державного комітету лісового господарства України від 
27.12.2004 р. № 278. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0328-05

60 Про затвердження Методологічних положень з організації 
державного статистичного спостереження щодо ведення 
лісогосподарської діяльності: наказ Державного комітету 
статистики України від 20.12.2011 р. № 357. URL: http://www.
ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/77/77_2019.htm

61 Про Програму з виконання робіт із землеустрою для 
забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 
2018-2022 роки: рішення Івано-Франківської обласної ради 
від 22.06.2018 р. № 858-22/2018. URL: https://orada.if.ua/
decision/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B
E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D0%B7-%D0
%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%
D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-
%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB-2/

62 Про затвердження «Списку регіонально рідкісних, зникаючих 
видів рослин, грибів і тварин, які потребують охорони у 
Волинській області»: рішення Волинської обласної ради 
від 26.05.2009 р. № 29/30. URL: http://volynrada.gov.ua/
session/29/30

63 Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку на 2020 рік: рішення Сквирської міської ради від 
11.06.2019 р. № 988-41-VII (41 сесія VII скликання). URL: http://
skvira-rada.gov.ua/services/rishennja-41-sesii-vii-sklikannja-.html

64 Про Національну комісію з питань Червоної книги України: 
постанова Президії Національної академії наук України від 
26.06.2013 р. № 97. URL: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/
DocPublic/P-130626-97-0.pdf

65  Про внесення змін до постанови Президії Національної 
академії наук України від 26 червня 2013 р. № 97: 
постанова Президії Національної академії наук України від 
15.03.2017 р. № 73. URL: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/
DocPublic/P-170315-73-0.pdf
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2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ У 
ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ 
УКРАЇНИ 
(ОКРЕМІ АСПЕКТИ)
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2.1. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 
ЛІСОВИХ ВІДНОСИН
Формування та визначення основних напрямів державної 
політики у сфері лісових відносин визнано у національному 
законодавстві одним із шляхів державного регулювання та управління 
у сфері лісових відносин (п. 1, 2 ч. 2 ст. 25 Лісового кодексу України).

Під державною політикою розуміють стратегічні напрями 
діяльності держави в економічній, соціальній, гуманітарній, 
екологічній, правовій та інших сферах її внутрішнього життя, а також 
у сфері відносин з іншими державами на певну історичну перспективу 
(Рішення Конституційного суду України від 02.03.1999 р. № 2-рп/99 у 
справі № 1-18/9966).

В Україні з 
2016 року 
відсутній 
стратегічний 
документ 
щодо лісової 
політики

В Україні з 2016 року відсутній 
документ, який  би визначав 
основні напрями державної 
політики у сфері лісових 
відносин.

Цей факт констатувала Рахункова 
палата України у своєму Звіті ще у 
2016 році. Відтоді так і не було 
прийнято нової програми чи 
іншого стратегічного документа 
в цій сфері.

Зокрема у Звіті про результати аудиту ефективності 
використання бюджетних коштів на ведення лісового 
і мисливського господарства, охорону і захист лісів в 
лісовому фонді та розпорядження об’єктами державної 
власності, які належать до сфери управління Державного 
агентства лісових ресурсів України, затвердженому 
Рішенням Рахункової палати України від 25.10.2016 р. 
№ 22-1 йдеться про те, що «нормативний акт, який би 
визначав основні напрями збалансованого розвитку 
лісового господарства, спрямовані на посилення 
екологічних, соціальних та економічних функцій 
лісів України, відсутній (Державна цільова програма 
«Ліси України», затверджена постановою Кабінету

Міністрів України від 16.09.2009 № 97767, завершена у 
2015 році, а нової відповідної програми протягом цього 
року не прийнято)68».

Аналіз положень чинного законодавства України 
дозволяє зробити висновок про існування правового 
підґрунтя для різних варіантів стратегування у 
лісовій галузі України на державному рівні, а саме 
в такі способи як:

1) визначення засад державної політики у сфері 
лісових відносин (ухвалення таких засад — компетенція 
Верховної Ради України; детальніше — див. табл. 2.1);

2) затвердження загальнодержавних програм з 
охорони, захисту, використання та відтворення лісів 
(теж належить до повноважень Верховної Ради України; 
детальніше — див. табл.2.2);

3) визначення пріоритетних напрямів та стратегії 
розвитку у сфері лісових відносин (компетенція 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України; детальніше описано після табл. 2.1);

4) затвердження державних програм з охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів (компетенція Кабінету 
Міністрів України; детальніше – див. табл. 2.1).

66  Рішення Конституційного суду України від 02.03.1999 р. № 2-рп/99 у справі № 1-18/99 (у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) Закону України «Про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні  послуги та послуги громадського транспорту, що надаються 
громадянам України»  (справа про комунальні послуги)). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-99

67  Про затвердження Державної цільової програми «Ліси України»: постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/977-
2009-%D0%BF

68  Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді та 
розпорядження об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України: Рішення Рахункової палати від 25.10.2016 р. № 
22-1. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2016/zvit_22-1_2016/Zvit_22-1.pdf.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/977-2009-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/977-2009-%D0%BF
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2016/zvit_22-1_2016/Zvit_22-1.pdf.
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2.1

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Назва органу 
державної влади

Повноваження за:

Конституцією України Лісовим кодексом України іншими НПА

Верховна Рада 
України

визначення засад 
внутрішньої і 
зовнішньої політики 
(п. 5 ст. 85)

визначає засади державної 
політики у сфері лісових 
відносин
(п. 1 ч. 1 ст. 26)

---

Кабінет Міністрів 
України

забезпечення 
проведення 
політики у сферах 
охорони природи, 
екобезпеки і 
природокористування 
(п. 3 ст. 116)

забезпечує реалізацію 
державної політики
у сфері лісових відносин (п. 1 ч. 
1 ст. 27)

забезпечення проведення 
політики у сферах охорони 
природи, екобезпеки і 
природокористування (п. 3 
ч. 1 ст. 2; абз. 13 п. 2 ч. 1 ст. 20 
Закону України «Про КМУ»)

Міністерство 
захисту довкілля 

та природних 
ресурсів України

---

- забезпечує формування 
державної політики у сфері 
охорони, захисту, використання 
та відтворення лісів, 
ведення лісовпорядкування, 
державного лісового кадастру, 
обліку, моніторингу та 
проведення національної 
інвентаризації лісів 
(п. 2 ч. 1 ст. 28)

- забезпечує формування 
державної політики у 
сфері охорони, захисту, 
використання та відтворення 
лісів як складової частини 
держполітики у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища (п. 1 ч. 1 ст. 29)

- Міністерства 
забезпечують формування 
та реалізують державну 
політику в одній чи декількох 
сферах
( ч. 2 ст. 1 Закону України «Про 
центральні органи виконавчої 
влади»)

-забезпечує формування 
та реалізацію державної 
політики у сфері лісового та 
мисливського господарства (пп. 
1 п. 2; пп. 5 п. 4 Положення про 
Мінекоенерго)

Державне 
агентство 

лісових ресурсів 
України

вносить пропозиції щодо 
формування державної 
політики 
(п. 1 ч. 1 ст. 28-1)

- серед основних завдань 
центральних органів 
виконавчої влади (ЦОВВ) є 
внесення пропозицій щодо 
забезпечення формування 
державної політики 
на розгляд міністрів, які 
спрямовують та координують їх 
діяльність (п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону 
України «Про центральні 
органи виконавчої влади»)

- серед серед основних 
завдань ДАЛРУ є внесення 
на розгляд міністра 
енергетики та захисту 
довкілля пропозицій щодо 
забезпечення формування 
державної політики у сфері 
лісового та мисливського 
господарства (пп. 2 п. 3 
Положення про ДАЛРУ)

Таблиця

Однак у національному законодавстві відсутнє 
чітке правове визначення системи, ієрархії 
(взаємної підпорядкованості), взаємозв’язку 
тощо вказаних керівних (стратегічних) 
документів державної лісової політики. 
Ця проблема є частиною більш загальної 

проблеми, а саме відсутності в Україні єдиного 
правового регулювання щодо державного, а 
також регіонального стратегування у будь-якій 
сфері, що потребує вирішення, наприклад, 
шляхом прийняття спеціального закону з цього 
питання.
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стратегії розвитку у сфері лісових відносин. 

Отже, можна дійти висновку про відсутність чіткої 
правової визначеності щодо місця вказаного 
повноваження Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України з «визначення пріоритетних 
напрямів та стратегії розвитку у сфері лісових відносин» 
відносно повноваження з «забезпечення формування 
державної лісової політики» (передбачене п. 2 ч. 1 ст. 28, 
п. 1 ч. 1 ст. 29 Лісового кодексу України; ч. 2 ст. 1 Закону 
України «Про центральні органи виконавчої влади»; пп. 
1 п. 2. пп. 5 п. 4 Положення про Мінекоенерго), а саме не 
зовсім очевидно, чи перше повноваження є складовою 
частиною другого, а чи перше та друге повноваження є 
окремими та самостійними тощо.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ З ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Назва органу 
державної влади

Повноваження за:

Конституцією України Лісовим кодексом України іншими НПА

Верховна Рада 
України

затвердження 
загальнодержавних 
програм охорони 
довкілля (п. 6 ст. 85)

затверджує 
загальнодержавні програми 
з охорони, захисту, використання 
та відтворення лісів
(п. 3 ч. 1 ст. 26)

---

Кабінет Міністрів 
України

---

забезпечує розроблення 
та виконання 
загальнодержавних програм 
з охорони, захисту, використання 
та відтворення лісів
(п. 3 ст. 27)

- розробляє і вносить 
на розгляд Верховної 
Ради України проекти 
загальнодержавних 
програм охорони довкілля 
та з інших питань (ч. 1 ст. 30 
Закону України «Про КМУ»)

- серед основних завдань: 
розроблення і виконання 
загальнодержавних 
програм охорони довкілля 
(п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України 
«Про КМУ»)

Міністерство 
захисту довкілля 

та природних 
ресурсів України

---

бере участь у розробленні 
загальнодержавних програм 
з охорони, захисту, використання 
та відтворення лісів (п. 5 ч. 1 ст. 
29)

---

Державне 
агентство 

лісових ресурсів 
України

--- ---

вносить на розгляд 
міністрові енергетики 
та захисту довкілля 
пропозиції щодо 
загальнодержавних 
програм з охорони, 
захисту, використання та 
відтворення лісів, розвитку 
мисливського господарства 
(пп. 2 п. 4 Положення про 
ДАЛР)

У Лісовому кодексі України також 
передбачено, що Міністерство 
захисту довкілля та природних 
ресурсів України (остання назва) 
визначає пріоритетні напрями 
та стратегію розвитку у сфері 
лісових відносин (п. 1 ч. 1 ст. 
28). А у пп. 143 п. 4 Положення про 
Мінекоенерго встановлено, що це 
міністерство забезпечує нормативно-
правове регулювання, а саме 
розробляє проекти нормативно-
правових актів(і видає їх у межах 
повноважень, передбачених 
законом) з питань визначення 
пріоритетних напрямів та

2.2
Таблиця
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ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ З ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Назва органу 
державної влади

Повноваження за:

Конституцією України Лісовим кодексом України іншими НПА

Верховна Рада 
України

--- --- ---

Кабінет Міністрів 
України

---

затверджує державні 
програми з охорони, 
захисту, використання та 
відтворення лісів (п. 4 ч. 
1 ст. 27)

•  розробляє, затверджує і виконує 
інші державні цільові програми 
(п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
КМУ»)

• забезпечує розроблення 
та виконання державних і 
міждержавних екологічних 
програм (абз. 14 п. 2 ч. 1 ст. 20 
Закону України «Про КМУ»)

спрямовує і 
координує роботу 
міністерств, 
інших органів 
виконавчої влади 
(п. 9 ст. 116)

спрямовує та 
координує діяльність 
органів виконавчої 
влади щодо організації 
охорони, захисту, 
використання та 
відтворення лісів (п. 2 ч. 
1 ст. 27)

координує діяльність органів 
виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та 
організацій, пов’язану з 
виконанням державних, 
регіональних і міждержавних 
екологічних програм (абз. 17 п. 2 ч. 
1 ст. 20 Закону України «Про КМУ»)

Міністерство 
захисту довкілля 

та природних 
ресурсів України

---

розробляє та 
організовує 
виконання 
державних цільових, 
галузевих та інших 
програм охорони, 
захисту, використання та 
відтворення лісів (п. 3 ч. 
1 ст. 28)

бере участь у 
розробленні 
державних і 
регіональних 
(місцевих) програм 
з охорони, захисту, 
використання та 
відтворення лісів (п. 5 ч. 
1 ст. 29)

розробляє та організовує 
виконання державних цільових, 
галузевих та інших програм 
охорони, захисту, використання та 
відтворення лісів (пп. 142 п. 5)

забезпечує нормативно-правове 
регулювання, а саме розробляє 
проекти НПА, видає НПА в межах 
повноважень, передбачених законом, з 
питань розроблення та організації 
виконання державних цільових, 
галузевих та інших програм 
охорони, захисту, використання та 
відтворення лісів

Державне 
агентство 

лісових ресурсів 
України

--- ---

вносить Міністрові енергетики та 
захисту довкілля пропозиції щодо 
регіональних (місцевих) програм 
з охорони, захисту, використання 
та відтворення лісів, розвитку 
мисливського господарства (пп. 2 п. 4 
Положення про ДАЛР)

2.3
Таблиця
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Забезпечення формування лісової політики 
України – компетенція Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України
Відповідно до чинного законодавства України 
повноваженнями щодо формування державної політики 
у сфері лісових відносин серед секторних міністерств 
наразі наділене Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України (Міндовкілля) 
(попередня назва - Міністерство енергетики та захисту 
довкілля України (Мінекоенерго)). Це передбачено 
спеціальною постановою Кабінету Міністрів України 
(за якою наприкінці травня 2020 року було створено 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів)69  
та Положенням про Мінекоенерго70, 71, де визначено, 
що Мінекоенерго є головним органом у системі 
ЦОВВ, який забезпечує формування та реалізацію 
державної політики у сфері лісового та 
мисливського господарства, а також формування 
та реалізацію державної політики щодо 
здійснення державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів і в 
інших сферах (наприклад, у сфері рибного господарства 
та рибної промисловості, охорони, використання та 
відтворення водних біоресурсів; у сфері геологічного 
вивчення та раціонального використання надр тощо).

Визначення Мінекоенерго (наразі — Міністерство 
захисту довкілля та природних ресурсів України) як 
органу управління, що формує державну політику у сфері 
лісового господарства (замість Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, що здійснювало такі 
функції раніше), відбулося у вересні 2019 році згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 
18.09.2019 р. №847 72.

Належну реалізацію повноважень 
Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів з формування лісової політики 
ускладнюють численні реорганізації, зміна 
організаційної структури та кадрів.
Згодом, а саме через п’ять місяців після надання 
Мінекоенерго таких повноважень, у структурі 
міністерства була створена Експертна група із 
формування лісової політики у складі Директорату 
з формування політики у сфері раціонального та 
ефективного використання природних ресурсів (згідно з 
Наказом Мінекоенерго «Про затвердження структури та 
чисельності самостійних структурних підрозділів апарату 
Мінекоенерго» від 11.02.2020 р. №83 73).

Згідно з даними опитаних фахівців станом на 15 травня 
2020 року Експертна група із формування лісової 
політики Мінекоенерго складалася з трьох осіб,  а її 
персональний склад ще перебував на стадії формування.

Однак уже наприкінці травня 2020 року профільний 
комітет Верховної ради України, а згодом і Кабінет 
Міністрів України74 прийняли відповідні рішення щодо 
поділу Мінекоенерго. У результаті чого Міністерство 
енергетики та захисту довкілля України було 
перейменовано на Міністерство енергетики України, 
а також окремо було cтворено Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України.

Отже, наразі на профільне міністерство чекає чергова 
реорганізація (створення), затвердження нового 
Положення про міністерство, його нову організаційну 
структуру та нові кадрові призначення.

Вказане вище дозволяє зробити висновок про 
неспроможність (принаймні на сьогодні) Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України 
(раніше — Мінекоенерго) належно  виконувати свої 
повноваження із формування лісової політики у зв’язку 
із частими та тривалими процесами його реорганізації 
та кадрові зміни. Поки достеменно не відомо, чи буде 
у складі новоствореного міністерства відповідний 
структурний підрозділ із лісових питань. Наразі можемо 
лише рекомендувати це зробити та чекати й сподіватися, 
що так і станеться.

69  Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. № 425. URL: https://www.kmu.
gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistemi-centralnih-organiv-vikonavchoyi-t270520

70  Оскільки нове Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів станом на 15.06.2020 р. ще не було прийняте.

71  Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України: постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. № 32. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF

72  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 р. № 847. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/847-2019-%D0%BF

73  Про затвердження структури та чисельності самостійних структурних підрозділів апарату Мінекоенерго: наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля від 
11.02.2020 р. № 83. URL: https://menr.gov.ua/content/struktura.html

74  Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. № 425. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/425-2020-%D0%BF#Text.

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistemi-centralnih-organiv-vikonavchoyi-t270520
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistemi-centralnih-organiv-vikonavchoyi-t270520
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-2019-%D0%BF
https://menr.gov.ua/content/struktura.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-2020-%D0%BF#Text
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Держлісагентство та Держекоінспекція вносять 
пропозиції щодо забезпечення формування 
лісової політики.
Роль Державного агентства лісових ресурсів 
України (далі — також Держлісагентство) у 
формуванні лісової політики.

Відповідно до пп. 2 п. 3 Положення про Державне 
агентство лісових ресурсів України серед основних 
завдань цього відомства закріплено, зокрема, внесення 
на розгляд міністра енергетики та захисту довкілля 
(наразі – міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів України) пропозицій щодо забезпечення 
формування державної політики у сфері лісового 
та мисливського господарства75.

Державне агентство лісових ресурсів України є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через міністра енергетики та захисту 
довкілля (наразі – міністра захисту довкілля 
та природних ресурсів України) і який реалізує 
державну політику у сфері лісового та мисливського 
господарства (п. 1 Положення про Держлісагентство).

Крім інших повноважень, Держлісагентство відповідно до 
покладених на нього завдань:

• узагальнює практику застосування законодавства з 
питань, що належать до його компетенції, розробляє 
пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, 
актів Президента України та Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правових актів міністерств і в 
установленому порядку подає їх міністрові енергетики 
та захисту довкілля;

• вносить міністрові енергетики та захисту довкілля 
пропозиції щодо загальнодержавних і регіональних 
(місцевих) програм з охорони, захисту, використання 
та відтворення лісів, розвитку мисливського 
господарства (пп. 1, 2 п. 4 Положення про 
Держлісагентство).

Отже, формування лісової політики та законодавства 
певною мірою залежить від Держлісагентства. Фактично 
Держлісагентство самостійно розробляє політику та 
законодавчі акти завдяки інституційній пам′яті з часів, 
коли це відомство було окремим Міністерством лісового 
господарства (1990–1997 рр.) та Державним комітетом 
лісового господарства України (1997–2010 рр)76. 

При цьому Держлісагентство наразі не має права 
законодавчої ініціативи, а також не має права звернутися 
із нормативно-правовою пропозицією напряму до Уряду 
України (будь-яка його законодавча (нормативно-правова) 
пропозиція має здійснюватися через Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України).

Довідково: 
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади»77:

a. систему центральних органів виконавчої 
влади складають міністерства 
України та інші центральні органи 
виконавчої влади; 

b. система центральних органів виконавчої 
влади є складовою системи органів 
виконавчої влади, вищим органом якої є 
Кабінет Міністрів України.

Згідно з ч. 2 ст. 1 даного Закону встановлений 
чіткий функціональний розподіл :

• міністерства забезпечують 
формування та реалізують 
державну політику в одній чи 
декількох сферах;

• інші центральні органи виконавчої 
влади виконують окремі функції з 
реалізації державної політики.

При чому, в ч. 1 ст. 16 Закону також 
визначено та уточнено, що центральні 
органи виконавчої влади (мова йде про 
«інші ЦОВВ» - прим. автора), такі як служби, 
агентства, інспекції, комісії, утворюються 
для виконання окремих функцій з 
реалізації держполітики.

Відповідно до вищевикладеного 
Держлісагентство відноситься до «інших 
центральних органів виконавчої влади», 
які утворюються для виконання окремих 
функцій саме з «реалізації державної 
політики» (а не як міністерства, наприклад, 
Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів – для виконання функцій з 
«формування та реалізації держполітики»).

75  Про затвердження Положення про Державне агентство лісових ресурсів 
України: постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 р. № 521. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF

76  Звіт за результатами експертної комісії Європейського Союзу TAIEX 
«Реформування системи управління лісовим господарством» (автори: С. Боке, 
Я. Зафран, О. Токач, Дж. Волл). 2018. URL: http://rogatynlis.if.ua/wp-content/
uploads/2018/11/zvit-2-TAIEX.pdf

77  Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 
3166-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF
http://rogatynlis.if.ua/wp-content/uploads/2018/11/zvit-2-TAIEX.pdf 
http://rogatynlis.if.ua/wp-content/uploads/2018/11/zvit-2-TAIEX.pdf 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
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Роль Державної екологічної 
інспекції України (далі — також ДЕІ і 
Держекоінспекція) у формуванні лісової 
політики (в частині державного нагляду 
(контролю) за додержанням вимог 
законодавства щодо охорони, захисту, 
використання і відтворення лісів)78.

Відповідно до пп. 3 п. 3 Положення про 
Державну екологічну інспекцію України 
серед основних завдань цього відомства 
закріплено, зокрема, внесення на розгляд 
міністра енергетики та захисту довкілля (наразі 
— міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів України) пропозицій щодо 
забезпечення формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів.

Державна екологічна інспекція України є 
центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через міністра 
енергетики та захисту довкілля (наразі — 
міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів України) і який реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів (п. 1 Положення про ДЕІ).

Крім інших повноважень, Держекоінспекція 
відповідно до покладених на неї завдань: 
узагальнює практику застосування 
законодавства з питань, що належать до її 
компетенції, розробляє пропозиції щодо 
вдосконалення законодавчих актів, актів 
Президента України та Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правових актів 
міністерств та в установленому порядку подає їх 
Міністрові енергетики та захисту довкілля (пп. 1 
п. 4 Положення про ДЕІ).

Отже, формування лісової політики та 
законодавства в частині здійснення державного 
нагляду (контролю) за використанням, 
охороною та відтворенням природних ресурсів 
загалом та лісів зокрема певною мірою 
залежить і від Держекоінспекції.

Розподіл повноважень між вказаними 
вище органами влади щодо формування 
лісової політики представлений у табл.2.4.

ЦОВВ
Повноваження ЦОВВ щодо формування лісової політики

Формування лісової політики Внесення пропозицій щодо забезпечення 
формування лісової політики

Міністерство захисту 
довкілля та природних 

ресурсів України

Х

Державне агентство 
лісових ресурсів України

х

Державна екологічна 
інспекція України

х
(у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів, у т. ч. в частині 

здійснення державного нагдляду 
(контролю) за використанням, охороною та 

відтворенням лісів)

78  Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України: постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. № 275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/275-2017-%D0%BF#Text

2.4
Таблиця

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF#Text


WWF - УКРАЇНА 2020 20

Бажано спростити процедуру прийняття 
Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України нормативно-правових актів 
щодо ведення лісового господарства.
З огляду на зміну галузевого органу управління, що 
здійснює формування лісової політики, з Міністерства 
аграрної політики та продовольства України на 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України (попередня назва — Міністерство енергетики 
та захисту довкілля України) виникла необхідність у 
зміні вимог ч. 3 ст. 38 Лісового кодексу України щодо 
процедури прийняття НПА, що визначають умови 
ведення лісового господарства, якісні та кількісні 
показники оцінки діяльності в цій галузі.

Справа в тому, що відповідно до вказаної ч. 3 ст. 38 
ЛКУ наразі передбачено, що НПА, що визначають 
умови ведення лісового господарства, якісні та 
кількісні показники оцінки діяльності в цій галузі, 
затверджуються в установленому порядку 
центральним органом виконавчої влади, який 
забезпечує формування державної політики у 
сфері лісового господарства, за погодженням 
із центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики 
у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, та іншими заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади.

Тобто сьогодні  один орган управління (Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України) має 
статус і центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері 
лісового господарства, і центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного середовища. 
Відповідно, подвійна робота профільного міністерства із 
такими НПА (тим більше, що кожен процес проходження 
НПА у міністерстві і так є тривалим) є недоцільною. Це 
дозволяє порушити питання про відміну положення щодо 
погодження цих НПА із Міністерством захисту довкілля 
та природних ресурсів України, якщо воно ж і буде їх 
затверджувати.

Ця пропозиція корелює з вимогами Порядку взаємодії 
Міністерства екології та природних ресурсів України з 
центральними органами виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через міністра екології та природних 
ресурсів України79, в якому не передбачено 
погоджень міністерством проектів власних НПА 
(підготовлених ЦОВВ) перед їх прийняттям 
(щоправда, до п. 1.1 цього Порядку необхідно додати 
«Держлісагентство», щоб його дія поширювалася і на 
нього; це суто формальні зміни, які слід зробити у зв’язку 
із підпорядкуванням (координацією) Держлісагенства 
Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів 
України).

Рекомендовано додати «Держлісагентство» 
до п. 1.1 Порядку, затвердженого Постановою 
КМУ від 10.10.2011 р. № 380.

Довідково: 
Відповідно до вищевказаного Порядку, 
затвердженого Постановою КМУ від 10.10.2011 р. № 
380:

- «Розділ IV. Підготовка проектів наказів Міністерства 
екології та природних ресурсів України

4.1. ЦОВВ розробляють проєкти наказів Мінприроди 
відповідно до вимог законодавства та подають до 
Мінприроди для його опрацювання структурними 
підрозділами Мінприроди.

4.2. Мінприроди доводить до відома ЦОВВ свою 
позицію щодо проєкту наказу, розробленого ЦОВВ, 
шляхом надсилання листа із зазначенням зауважень 
та пропозицій до поданого проєкту.

4.3. ЦОВВ повинні врахувати всі викладені 
зауваження та усунути виявлені порушення, внести в 
установленому порядку проект наказу на розгляд до 

Мінприроди.

4.4. У разі відсутності зауважень проект наказу 
подається на підпис Міністру.

4.5. Після підписання Міністром накази нормативно-
правового характеру подаються в установленому 
порядку на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.»;

- п. 1.1. – «Цей Порядок визначає організаційні та 
процедурні питання взаємодії Міністерства екології 
та природних ресурсів України (далі - Мінприроди) 
з Державною екологічною інспекцією України, 
Державною службою геології та надр України, 
Державним агентством водних ресурсів України, 
Державним агентством екологічних інвестицій 
України, Державним агентством України з 
управління зоною відчуження (далі - ЦОВВ) у процесі 
формування та реалізації державної політики у 
відповідних сферах».

79  Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.10.2011 р. № 
380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1265-11#Text.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1265-11#Text.
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2.2. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 
ЛІСОВИХ ВІДНОСИН
Відповідно до чинного законодавства України функції щодо 
реалізації державної політики у сфері лісових відносин  
як  складової державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища покладені на:

• Кабінет Міністрів України  («забезпечення реалізації державної політики у сфері лісових 
відносин» (п. 1 ч. 1 ст. 27 Лісового кодексу України));

• Державне агентство лісових ресурсів України  («реалізація державної політики у сфері 
лісового та мисливського господарства» як основне завдання ДАЛРУ (п. 1; пп.1 п. 3 Положення 
про Держлісагентство));

• Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (попередня назва 
– Міністерство енергетики та захисту довкілля України) («формування та реалізація 
державної політики у сфері лісового та мисливського господарства» (пп. 1 п. 2 Положення 
про Мінекоенерго); «забезпечення формування та у межах повноважень реалізація державної 
політики у сфері лісового та мисливського господарства» (пп. 5 п. 4 Положення про 
Мінекоенерго);

1. Довідково: 
нормативи спеціального використання природних 
рослинних ресурсів - допустимі межі використання природних 
рослинних ресурсів із урахуванням можливості їх відтворення          
(п. 7 Інструкції про порядок установлення нормативів спеціального 
використання природних рослинних ресурсів, затвердженої 
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 
12.02.2002 р. № 61 80).

Розрахункова лісосіка - щорічна науково обґрунтована норма 
заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка 
затверджується для кожного власника, постійного користувача лісів 
окремо за групами порід виходячи з принципів безперервності та 
невиснажливості використання лісових ресурсів (ч. 1 ст. 43 Лісового 
кодексу України).

80  Про затвердження Інструкції про порядок установлення нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 12.02.2002 р. № 61. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-02#Text

Порівняймо повноваження Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо реалізації 
державної політики у сфері лісового господарства з повноваженнями Держлісагентства з цих 
же питань.

Повноваження 
Міністерства 
захисту довкілля 
та природних 
ресурсів 
України щодо 
затвердження 
нормативів 
спеціального 
використання 
природних 
рослинних 
ресурсів та 
розрахункових 
лісосік 
(див. таблицю 2.5)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-02#Text
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Повноваження Мінекоенерго 
(згідно з Положенням про 

Мінекоенерго)

Повноваження 
ДАЛР

(згідно з 
Положенням про 

ДАЛР)

Вимоги ЛКУ Вимоги законів чи підзаконних 
НПА (крім ЛКУ)

забезпечує нормативно-
правове регулювання, 
а саме розробляє проєкти 
НПА та видає проєкти НПА з 
питань: 

• затвердження 
нормативів 
спеціального 
використання природних 
рослинних ресурсів (пп. 
89 п. 5)

• затверджує 
нормативи 
спеціального 
використання природних 
рослинних ресурсів (пп. 
93 п. 5)

------

Центральний орган 
виконавчої влади, 
що забезпечує 
формування 
державної політики 
у сфері охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, у сфері 
лісових відносин: 
затверджує в 
установленому 
порядку нормативи 
використання лісових 
ресурсів (п. 7 ч. 1 ст. 29)

Нормативи спеціального 
використання 
природних рослинних 
ресурсів місцевого та 
загальнодержавного 
значення 
затверджуються 
Мінприроди (п. 4 
Інструкції про порядок 
установлення нормативів 
спеціального використання 
природних рослинних 
ресурсів)

забезпечує нормативно-
правове регулювання, 
а саме розробляє проекти 
НПА та видає проекти НПА з 
питань: 

• затвердження 
розрахункових 
лісосік (пп. 89 п. 5)

• затверджує 
розрахункові лісосіки 
заготівлі деревини (пп. 
93 п. 5)

Не 
передбачено 
(у т. ч. 
повноваження 
щодо 
погодження 
розрахункової 
лісосіки)

Розрахункова лісосіка 
затверджується 
центральним органом 
виконавчої влади, 
що забезпечує 
формування 
державної політики 
у сфері охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, за 
погодженням із 
центральним органом 
виконавчої влади, 
що реалізує державну 
політику у сфері 
лісового господарства 
(ч. 4 ст. 43)

Розрахункова 
лісосіка для постійних 
лісокористувачів (власників 
лісів) затверджується 
наказом Мінприроди 
(п. 11 Інструкції про 
порядок погодження 
та затвердження 
розрахункових лісосік 81)

Одним із етапів процедури 
є: «У місячний термін 
Держлісагентство 
розглядає матеріали 
розрахункових лісосік і 
подає до Мінприроди 
пропозиції щодо 
їх затвердження» 
(п. 9 Інструкції про 
порядок погодження 
та затвердження 
розрахункових лісосік)

із Держлісагентством. Однак у Положенні про 
Держлісагентство повноважень щодо погодження 
розрахункової лісосіки не передбачено.

Крім того, в результаті зіставлення зазначених у 
таблиці положень НПА виявлено невідповідність 
положень Інструкції про порядок погодження та 
затвердження розрахункових лісосік положенням 
Лісового кодексу України, а саме: у кодексі передбачено, 
що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України затверджує розрахункову лісосіку лише за 
погодженням із Держлісагентством, а в Інструкції 
сказано, що Держлісагентство розглядає матеріали та 
подає до міністерства пропозиції.

Дублювання повноважень серед 
вказаних органів виконавчої влади 
в частині затвердження нормативів 
спеціального використання 
природних рослинних ресурсів та 
розрахункових лісосік не виявлено.

В результаті порівняння 
було встановлено, що згідно 
з ч. 4 ст. 43 Лісового кодексу 
України, розрахункова лісосіка 
затверджується Міністерством 
захисту довкілля та природних 
ресурсів України за погодженням

81  Про затвердження Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік: наказ Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України від 05.02.2007 р. № 38. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0160-07#Text

2.5
Таблиця

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0160-07#Text
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Повноваження 
Мінекоенерго (згідно 

з Положенням про 
Мінекоенерго)

Повноваження 
ДАЛР

(згідно з Положенням 
про ДАЛР)

Вимоги ЛКУ
Вимоги законів чи 

підзаконних НПА (крім 
ЛКУ)

погоджує матеріали 

лісовпорядкування 

(пп. 93 п. 5)

• Держлісагентство 

відповідно до 

покладених на 

нього завдань: 

організовує 

ведення 

лісовпорядкування 

та впорядкування 

мисливських угідь 

(пп. 6 п. 4)

Центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища, у сфері лісових відносин: 

погоджує матеріали лісовпорядкування 

(п. 1 ч. 1 ст. 29-1)

Матеріали лісовпорядкування 

затверджуються в установленому 

порядку органом виконавчої влади 

з питань лісового господарства АР 

Крим, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері 

лісового господарства, за 

погодженням відповідно з органом 

виконавчої влади з питань охорони 

навколишнього природного середовища 

АР Крим, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища (ч. 4 ст. 48)

Центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику у сфері лісового 

господарства: організовує ведення 

лісовпорядкування (п. 3 ч. 1 ст. 28-1)

Обласні управління 

лісового та 

мисливського 

господарства (ОУЛМГ) 

Держлісагентства 

відповідно до покладених 

на них завдань:

• організовують 

збір інформації 

для ведення 

лісовпорядкування 

обліку лісів, 

державного 

лісового кадастру та 

державного кадастру 

мисливських тварин, 

що перебувають на 

території України;

• забезпечують 

організацію 

лісовпорядних 

та мисливсько-

впорядних робіт 

(пп. 4.11, 4.12 п. 

4 Положення 

про ОУЛМГ 

Держлісагенства 

України)

2. Довідково: 
лісовпорядкування включає комплекс заходів, 
спрямованих на забезпечення ефективної 
організації та науково обґрунтованого ведення 
лісового господарства, охорони, захисту, 
раціонального використання, підвищення 
екологічного та ресурсного потенціалу лісів, 
культури ведення лісового господарства, 
отримання достовірної і всебічної інформації про 
лісовий фонд України (ст. 45 Лісового кодексу 
України).

Дублювання повноважень серед вказаних органів 
виконавчої влади, а також суперечностей законодавства 
та прогалин у ньому в частині погодження та 
затвердження матеріалів лісовпорядкування не 
виявлено.

2.6
Таблиця

Повноваження 
Міністерства 
захисту довкілля 
та природних 
ресурсів України 
щодо погодження 
матеріалів 
лісовпорядкування 
(див. таблицю 2.6)
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3. Довідково: 
у постійне користування ліси на землях 
державної власності для ведення лісового 
господарства без встановлення строку надаються 
спеціалізованим державним лісогосподарським 
підприємствам, іншим державним підприємствам, 
установам та організаціям, у яких створено 
спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. У 
постійне користування ліси на землях 
комунальної власності для ведення лісового 
господарства без встановлення строку надаються 
спеціалізованим комунальним лісогосподарським 
підприємствам, іншим комунальним 
підприємствам, установам та організаціям, у яких 
створені спеціалізовані лісогосподарські підрозділи 
(ч. 1, 2 ст. 17 Лісового кодексу України).

Повноваження 
Мінекоенерго (згідно 

з Положенням про 
Мінекоенерго)

Повноваження 
ДАЛР

(згідно з 
Положенням про 

ДАЛР)

Вимоги ЛКУ

Вимоги 
законів чи 

підзаконних 
НПА (крім 

ЛКУ)
Погоджує 
рішення обласних, 
Київської, 
Севастопольської 
міських 
держадміністрацій 
про надання 
лісів у постійне 
користування (пп. 
89 п. 5)

---

У разі прийняття рішення про надання 
лісів у постійне користування обласними, 
Київською, Севастопольською міськими 
державними адміністраціями таке 
рішення погоджується центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 
(друге речення ч. 3 ст. 17).

---

• з питань лісового господарства (однак в 
Положеннях про ДАЛРУ та/або його 
територіальні органи такого повноваження 
не передбачено — Прим. автора);

• з питань охорони навколишнього природного 
середовища АР Крим,

• центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового господарства 
(однак у Положенні про ДАЛРУ цього не 
визначено — Прим. автора);

• обласними, Київською, Севастопольською міськими 
державними адміністраціями,

• органом виконавчої влади АР Крим з питань охорони 
навколишнього природного середовища».

Крім того, в цій нормі помилково два рази названий 
один і той самий орган погодження, а саме «орган з 
питань охорони навколишнього природного середовища 
АР Крим» та «орган виконавчої влади АР Крим з питань 
охорони навколишнього природного середовища».

Дублювання повноважень серед 
вказаних органів виконавчої влади, а 
також суперечностей законодавства 
та прогалин у ньому в частині 
погодження рішень обласних, 
Київської, Севастопольської міських 
держадміністрацій про надання 
лісів у постійне користування не 
виявлено.

Але під час дослідження звернуло на 
себе увагу таке положення першого 
речення ч. 3 ст. 17 Лісового кодексу 
України: «Ліси надаються в постійне 
користування на підставі рішення 
органів виконавчої влади або 
органів місцевого самоврядування, 
прийнятого в межах їх повноважень 
за погодженням з органами 
виконавчої влади:

2.7
Таблиця

Повноваження 
Міністерства 
захисту довкілля 
та природних 
ресурсів України 
щодо погодження 
рішень обласних, 
Київської, 
Севастопольської 
міських 
держадміністрацій 
про надання 
лісів у постійне 
користування 
(див. таблицю2.7)
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4. Довідково: 
до побічних лісових користувань належать: 
заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, 
заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, 
лікарських рослин, збирання лісової підстилки, 
заготівля очерету (ч. 1 ст. 73 Лісового кодексу 
України).

До другорядних лісових матеріалів належать: 
живиця, пні, луб та кора, деревна зелень, деревні 
соки (ст. 74, 75 Лісового кодексу України).

Повноваження 
Мінекоенерго 

(згідно з 
Положенням про 
Мінекоенерго)

Повноваження 
ДАЛР

(згідно з 
Положенням про 

ДАЛР)

Вимоги ЛКУ
Вимоги законів чи 
підзаконних НПА 

(крім ЛКУ)

здійснення 
погодження 
рішення про 
встановлення 
ліміту 
використання 
лісових ресурсів 
під час здійснення 
побічних лісових 
користувань та 
лісових ресурсів 
під час заготівлі 
другорядних 
лісових матеріалів 
(п. 90 п. 5)

Не передбачено 

(у т. ч. 
повноваження 
щодо подання 
лімітів на 
затвердження )

Ліміт використання лісових ресурсів 
при здійсненні побічних лісових 
користувань та при заготівлі 
другорядних лісових матеріалів 
встановлюється органами виконавчої 
влади відповідно до цього Кодексу 
за поданням центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері лісового господарства, 
а на території АР Крим - органу 
виконавчої влади АР Крим з питань 
лісового господарства, погодженим з 
обласними, Київською, Севастопольською 
міськими держадміністраціями, органом 
виконавчої влади АР Крим з питань 
охорони навколишнього природного 
середовища. У разі прийняття 
рішення про встановлення таких лімітів 
обласними, Київською, Севастопольською 
міськими держадміністраціями таке 
рішення погоджується центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 
(ч. 3 ст. 72, ч. 3 ст. 73).

Верховна Рада АР Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські 
ради, районні ради у сфері лісових 
відносин у межах своїх повноважень на 
відповідній території теж погоджують 
ліміт використання лісових ресурсів 
при заготівлі другорядних лісових 
матеріалів та здійсненні побічних лісових 
користувань (п. 5 ч. 1 ст. 30)

Не 
передбачено 

(у т. ч. 
повноваження 
щодо подання 
лімітів на 
затвердження)

2.8
Таблиця

Повноваження 
Міністерства захисту 
довкілля та природних 
ресурсів України 
щодо здійснення 
погодження рішень 
про встановлення 
ліміту використання 
лісових ресурсів 
під час здійснення 
побічних лісових 
користувань та лісових 
ресурсів під час 
заготівлі другорядних 
лісових матеріалів 
(див. таблицю 2.8)
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Хоча, згідно з Лісовим кодексом України (ч. 3 ст. 72, 
ч. 3 ст. 73), визначено, що такі ліміти встановлюються 
органами виконавчої влади відповідно до цього Кодексу 
за поданням центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
лісового господарства, а на території АР Крим 
- органу виконавчої влади АР Крим з питань 
лісового господарства. Однак у Положенні 
про Держлісагентство та Положенні про його 
територіальні органи повноважень щодо подання 
таких лімітів на затвердження  не передбачено.

5. Довідково: 
ліси України за екологічним і соціально-
економічним значенням та залежно від основних 
виконуваних ними функцій поділяються на такі 
категорії: 

1)       захисні ліси (виконують переважно 
водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні 

функції); 

2)  рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують 
переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та 

оздоровчі функції); 

3) ліси природоохоронного, наукового, історико-
культурного призначення (виконують особливі 

природоохоронні, естетичні, наукові функції тощо); 

4) експлуатаційні ліси (ч. 1 ст. 39 Лісового кодексу 
України).

Дублювання повноважень серед 
вказаних органів виконавчої влади, а 
також суперечностей законодавства 
в частині здійснення погодження 
рішень про встановлення ліміту 
використання лісових ресурсів під 
час здійснення побічних лісових 
користувань та лісових ресурсів під 
час заготівлі другорядних лісових 
матеріалів не виявлено.

Повноваження 
Міністерства 
захисту довкілля 
та природних 
ресурсів України 
щодо здійснення 
погодження поділу 
лісів на категорії 
та виділення 
особливо захисних 
лісових ділянок
(див. таблицю 2.9)

© Bogomaz Conservation Photography/ WWF-Ukraine
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Дублювання повноважень серед вказаних органів 
виконавчої влади в частині здійснення погодження 
поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок не виявлено. Але в Положенні про 
Держлісагентство та Положенні про його територіальні 
органи повноваження щодо прийняття рішень про 
виділення особливо захисних лісових ділянок 
(закріпленого у Лісовому кодексі України та Порядку 
поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок)  не передбачено.

Порівняння наведених положень дає змогу констатувати, 
що за Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів закріплено повноваження здійснювати 
погодження виділення особливо захисних лісових 
ділянок (згідно з Положенням про Мінекоенерго), 

однак у Лісовому кодексі та спеціальному Порядку 
поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок таким повноваженням наділений 
лише орган виконавчої влади з питань охорони 
навколишнього природного середовища АР Крим.

Здійснене вище порівняння не виявило дублювання 
повноважень Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України та Державного агентства лісових 
ресурсів України щодо реалізації державної політики 
у сфері лісових відносин. Однак зіставлення певних 
положень законодавства та компетенції вказаних органів 
влади дозволило виявити суперечності та прогалини у 
законодавстві України, які необхідно усунути шляхом 
внесення змін, доповнень тощо.

Повноваження 
Мінекоенерго 

(згідно з 
Положенням про 
Мінекоенерго)

Повноваження 
ДАЛР

(згідно з Положенням 
про ДАЛР)

Вимоги ЛКУ Вимоги законів чи підзаконних НПА 
(крім ЛКУ)

здійснює 
погодження 
поділу лісів на 
категорії (п. 94 
п. 5)

Держлісагентство 
відповідно до 
покладених на 
нього завдань 
зокрема приймає 
рішення про 
віднесення лісів 
до відповідної 
категорії (пп. 9 
п. 4)

---

Держлісагентство розглядає 
клопотання разом із 
матеріалами до нього та 
приймає за погодженням з 
Мінекоенерго у місячний строк 
рішення про віднесення лісів 
до відповідної категорії (п. 17 
Порядку поділу лісів на категорії 
та виділення особливо захисних 
лісових ділянок82)

Здійснює 
погодження 
виділення 
особливо 
захисних 
лісових ділянок 
(п. 94 п. 5)

Не передбачено 
(у т. ч. 
повноваження 
щодо прийняття 
рішення про 
виділення 
особливо 
захисних лісових 
ділянок)

Особливо захисні лісові 
ділянки виділяються:

• органом виконавчої 
влади з питань лісового 
господарства АР Крим,

• центральним 
органом виконавчої 
влади, що реалізує 
державну політику 
у сфері лісового 
господарства (тобто 
Держлісагентством), 
за поданням 
лісовпорядних організацій 
і погодженням з: 
органом виконавчої 
влади з питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища АР Крим,  
обласними, Київською, 
Севастопольською міськими 
держадміністраціями (ч. 2 
ст. 41)

Орган Держлісагентства, а 
на території АР Крим - орган 
виконавчої влади з питань 
лісового господарства АР 
Крим розглядає клопотання 
щодо виділення особливо 
захисних лісових ділянок разом 
з матеріалами до нього та 
приймає за погодженням 
із обласними, Київською та 
Севастопольською міськими 
держадміністраціями, органом 
виконавчої влади з питань 
охорони навколишнього 
природного середовища 
АР Крим у місячний строк 
відповідне рішення (п. 20 
Порядку поділу лісів на категорії 
та виділення особливо захисних 
лісових ділянок83)

Не передбачено в Положенні 
про ОУЛМГ повноваження 
щодо прийняття рішення 
про виділення особливо 
захисних лісових ділянок

82  Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: постанова Кабінету Міністрів України від 
16.05.2007 р. № 733. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2007-%D0%BF#Text

83  Там само.

2.9
Таблиця

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2007-%D0%BF#Text 
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2.3 ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ, 
ЗАХИСТОМ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ
Здійснення державного контролю за охороною, захистом, 
використанням та відтворенням лісів є одним із шляхів 
державного регулювання та управління у сфері лісових 
відносин. Про це говорить нам п. 4 ч. 2 ст. 25 Лісового кодексу України. 
Відповідно до ст. 93 Лісового кодексу України завданнями такого 
контролю є:

1) забезпечення 
реалізації державної 
політики у сфері охорони, 
захисту, використання та 
відтворення лісів;

2) забезпечення 
додержання лісового 
законодавства органами 
державної влади, органами 
місцевого самоврядування, 
підприємствами, 
установами, організаціями 
та громадянами;

3) забезпечення 
додержання лісового 
законодавства власниками 
лісів, постійними 
і тимчасовими 
лісокористувачами;

4) запобігання 
порушенням законодавства 
у сфері охорони, 
захисту, використання 
та відтворення лісів, 
своєчасне виявлення 
таких порушень і вжиття 
відповідних заходів щодо їх 
усунення.

У ст. 94 Лісового кодексу України визначений перелік 
органів управління, які здійснюють державний 
контроль за охороною, захистом, використанням та 
відтворенням лісів. Серед них названо:

• Кабінет Міністрів України;

• центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику зі здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів (наразі – Державна екологічна 
інспекція України); 

• центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового господарства 
(наразі – Державне агентство лісових ресурсів 
України); 

• органи виконавчої влади АР Крим з питань лісового 
господарства та з питань охорони навколишнього 
природного середовища,

• інші органи виконавчої влади у межах 
повноважень, визначених законом.

Головне місце в системі органів державного контролю за 
охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів 
займає Державна екологічна інспекція України 
(надалі – ДЕІ), яка є центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через міністра енергетики 
та захисту довкілля (наразі — міністра захисту довкілля 
та природних ресурсів України) і який реалізує державну 
політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів.

Правовою основою діяльності ДЕІ зі здійснення 
державного контролю за охороною, захистом, 
використанням та відтворенням лісів є: Конституція 
України; Лісовий кодекс України; Закони України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності»84; Положення про Державну 
екологічну інспекцію України, затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. № 275 85 та ін.

84  Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

85  Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію: постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. № 275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-
2017-%D0%BF

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
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а) пошкодження дерев 
і чагарників, знищення 
або пошкодження 
лісових культур, сіянців 
або саджанців у лісових 
розплідниках і на 
плантаціях, природного 
підросту та самосіву на 
землях, призначених 
під відновлення лісу, 
законності вирубування; 

б) повноти та законності 
здійснених заходів щодо 
відтворення лісів, зокрема 
цінними та рідкісними 
породами дерев, 
породами, притаманними 

відповідному регіону, та 
повноти заходів з догляду 
за лісовими культурами 
на землях, призначених 
під відновлення лісу; 

в) раціонального 
та невиснажливого 
використання лісових 
ресурсів; 

г) добування продуктів 
лісу та використання 
лісових ресурсів;

 ґ) здійснення комплексу 
необхідних заходів 
захисту для забезпечення 
охорони лісів від пожеж, 

незаконних рубок, 
шкідників і хвороб, 
пошкодження внаслідок 
антропогенного та іншого 
шкідливого впливу, 
застосування пестицидів 
і агрохімікатів у лісовому 
господарстві та лісах; 

д) використання 
полезахисних лісосмуг, 
водоохоронних і захисних 
лісових насаджень; 

е) заготівлі деревини 
в порядку рубок 
головного користування 
та здійснення 
лісогосподарських 

заходів; 

є) експлуатації нових 
і реконструйованих 
підприємств, цехів, 
агрегатів, транспортних 
шляхів, магістральних 
трубопроводів, 
комунальних та інших 
об’єктів, не забезпечених 
обладнанням, що 
запобігає шкідливому 
впливу на стан і 
відтворення лісів; 

ж) збереження корисної 
для лісу фауни.

У Положенні про ДЕІ (пп. 2 п. 4) серед іншого визначено, 
що інспекція здійснює державний нагляд (контроль) за 
додержанням вимог законодавства про охорону, захист, 
використання та відтворення лісів, зокрема щодо:

Причому ці заходи держнагляду (контролю) здійснює ДЕІ щодо 
органів управління, які не є суб’єктами господарювання, — ЦОВВ 
та їхніх територіальних органів; місцевих органів виконавчої 
влади; органів місцевого самоврядування в частині здійснення 
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади86; а також 
щодо підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності й господарювання; громадян України, іноземців та 
осіб без громадянства; юридичних осіб — нерезидентів (пп. 2 п. 4 
Положення про ДЕІ).

Свої повноваження щодо державного контролю за охороною, 
захистом, використанням та відтворенням лісів ДЕІ 
здійснює безпосередньо або через утворені в установленому 
порядку територіальні органи87, а саме через державні 
екоінспекції у 17 (із 24) областях - Вінницькій, Волинській, 
Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, 
Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, 
Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, 
Хмельницькій, Чернігівській88, а також через державні 
екоінспекції у 5 міжрегіональних округах – Столичному 
(місто Київ, Київська область), Центральному (Полтавська та 
Черкаська області), Поліському (Житомирська та Рівненська 
області), Кримсько-Чорноморському (знаходиться у стані 
припинення з 11.02.2020р.89), Карпатському (Івано-Франківська 
та Чернівецька області)90, 91.

Свою діяльність територіальні органи ДЕІ (обласні та 
міжрегіональні) здійснюють згідно з Положенням про 
територіальні та міжрегіональні територіальні органи 
Держекоінспекції, затвердженим Наказом Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України від 07.04.2020 р.              
№ 23092.

86  Відповідно до ч. 1 ст. 8 Господарського кодексу 
України, держава, органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування не є суб’єктами 
господарювання.

87  Згідно з п. 7 Положення про ДЕІ.

88  Територіальні органи (дата: 22.04.2020 р.). 
Офіційний веб-сайт Державної екологічної 
інспекції України. URL: https://www.dei.gov.ua/
posts/85

89  Згідно з: 1) постановою Кабінету Міністрів 
України «Про ліквідацію територіального 
та міжрегіонального територіального 
органу Державної екологічної інспекції» від 
29.01.2020 р. № 39 , (вирішено: ліквідувати як 
юридичні особи публічного права Державну 
Азовську морську екологічну інспекцію та ДЕІ 
Кримсько-Чорноморського округу; ці інспекції 
продовжують виконувати свої повноваження 
до передачі таких повноважень відповідним 
територіальним органам ДЕІ). URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-2020-%D0%BF; 
2) даними Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань (станом на 31.05.2020р.). 
URL: https://usr.minjust.gov.ua

90  Міжрегіональні територіальні органи ДЕІ 
утворені згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України «Питання реалізації Концепції 
реформування системи державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища» від 21.02.2018 р. 
№ 102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/102-2018-%D0%BF

91  Міжрегіональні територіальні органи         
(дата: 01.01.2019 р.). Офіційний веб-сайт 
Державної екологічної інспекції України.       
URL: https://www.dei.gov.ua/posts/111

92  Про затвердження Положення про 
територіальні та міжрегіональні територіальні 
органи Держекоінспекції: наказ Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України від 
07.04.2020 р. № 230. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z0350-20#Text

https://www.dei.gov.ua/posts/85
https://www.dei.gov.ua/posts/85
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-2020-%D0%BF
https://usr.minjust.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-2018-%D0%BF
https://www.dei.gov.ua/posts/111
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0350-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0350-20#Text
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Відповідно до Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності», щодо суб’єкта господарювання у сфері 
лісового господарства ДЕІ може здійснювати лише 
планові та позапланові заходи здійснення 
держнагляду (контролю)93.

Планові заходи здійснюються: 
а) або згідно з річними планами перевірок ДЕІ, 
які затверджуються нею та оприлюднюються на її 
офіційному веб-сайті не пізніше 1 грудня року, що 
передує плановому, 

б) або згідно з комплексними планами перевірок 
різними органами (у т. ч. ДЕІ), які затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну регуляторну політику94 та оприлюднюються на 
її офіційному веб-сайті не пізніше 15 листопада року, що 
передує плановому.

Для позапланових заходів перевірок95 ДЕІ та інших 
органів держнагляду (контролю) Закон встановлює 
чіткий перелік підстав (всього 7), серед яких названі, 
зокрема, звернення фізичної особи (фізичних осіб) 
про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) 
правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, 
навколишньому природному середовищу чи 
безпеці держави, з додаванням документів чи 
їх копій, що підтверджують такі порушення (за 
наявності) (перше речення абз. 5 ч. 1 ст. 6 Закону). При 
цьому позаплановий захід у такому разі здійснюється 
територіальним органом державного нагляду 
(контролю) за наявністю погодження ЦОВВ, що 
реалізує державну політику у відповідній сфері 
державного нагляду (контролю), або відповідного 
державного колегіального органу (друге речення абз. 5 ч. 
1 ст. 6 Закону).

Позапланова перевірка ДЕІ не може бути 
здійснена за заявами юридичних осіб 
(прогалина закону)
Вказані положення Закону звертають увагу на такий 
проблемний момент (прогалину). За Законом, 
здійснення позапланових заходів перевірки за 
зверненням про правопорушення у сфері лісових 
відносин можливе лише за заявами фізичної 
особи (фізичних осіб), але не передбачено 
за заявами юридичних осіб (у т. ч. тих, які за 
організаційно-правовими формами є громадськими чи 
благодійними організаціями, громадськими спілками 
тощо). На практиці це призводить до відмови ДЕІ 
здійснювати позапланову перевірку за заявами будь-яких 
юридичних осіб, оскільки Закон встановлює заборону 
здійснення ДЕІ позапланових заходів із інших підстав, 

не передбачених відповідними статтями цього Закону 
(ч. 2 ст. 6 Закону). ідстав, не передбачених відповідними 
статтями цього Закону (ч. 2 ст. 6 Закону). Така відмова 
своєю чергою призводить до неможливості здійснити 
перевірку, припинити правопорушення тощо, а також до 
невдоволення, конфлікту між заявником — юридичною 
особою (у т. ч. громадською чи благодійною організацією, 
громадською спілкою) та ДЕІ чи її територіальним 
органом, оскільки не завжди представники цих 
юридичних осіб знають про вказане законодавче 
обмеження.

Висловлюються пропозиції надати ДЕІ 
право здійснювати оперативні перевірки за 
прикладом правоохоронних органів.
Деякі опитані зацікавлені сторони також наголошували, 
що для  підвищення ефективності діяльності ДЕІ зі 
здійснення держнагляду (контролю) у сфері охорони, 
використання та відтворення лісових ресурсів важливо 
впровадити законодавчі зміни, які б дали змогу 
ДЕІ здійснювати оперативні перевірки суб’єктів 
господарювання у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального 
використання, відтворення та охорони 
природних ресурсів за заявами фізичних та/або 
юридичних осіб або в разі, якщо правопорушення 
виявлене ДЕІ (чи її територіальними органами) 
під час здійснення іншої перевірки. На практиці 
організація, погодження та оформлення позапланових 
заходів держнагляду (контролю) згідно з вимогами 
Закону вимагає певного часу, що в ряді випадків 
призводить до втрати будь-якого сенсу перевірки та до 
її неефективності (наприклад, на момент здійснення 
позапланової перевірки за зверненням фізичної особи 
про правопорушення таке порушення вже закінчене, 
а правопорушник зник із незаконно добутими 
лісовими ресурсами). Водночас ця пропозиція має 
дискусійний характер:  деякі опитані зацікавлені сторони 
висловлюють  сумніви щодо потреби таких змін у зв’язку 
із ризиком можливих необґрунтованих перевірок, 
збільшення тиску на суб’єктів господарювання та 
збільшення корупційних ризиків.

Пропозиції запровадити вказані зміни звучали навіть 
попри той факт, що з 26.03.2020 р. набули чинності 
зміни до другого речення абз. 5 ч. 1 ст. 6 до Закону 
України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» (згідно з 
Законом від 12.12.2019 р. № 367-IХ96). 

93  Заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які 
здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, 
визначених законом (абз. 3 ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V).

94  Повна назва центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну 
політику - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну 
політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарсько діяльності, 
ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції 
господарської діяльності.

95  Тут і надалі щодо ДЕІ - під «перевірками» розуміються перевірки, ревізії, огляди, 
обстеження та інші форми, визначені законом для здійснення планових та позапланових 
заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

96  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на 
бізнес з боку органів ринкового нагляду: Закон України від 12.12.2019 р. № 367-IХ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-20#n15

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-20#n15
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Відповідно до них погоджувати позапланові заходи 
держнагляду (контролю), у т. ч. щодо охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів, може тепер сама ДЕІ 
безпосередньо для себе, а також для своїх територіальних 
органів (замість Міністерства енергетики та захисту 
довкілля України, що здійснювало таке погодження 
раніше для ДЕІ із затримкою або не здійснювало взагалі).

Існує проблема недопущення представників 
ДЕІ до здійснення перевірок.
Відповідно до абз. 2 ст. 11 Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» суб’єкт господарювання 
під час здійснення державного нагляду (контролю) 
зобов’язаний: допускати посадових осіб органу 
державного нагляду (контролю) до здійснення 
заходів державного нагляду (контролю) за умови 
дотримання ними порядку здійснення державного 
нагляду (контролю), передбаченого цим Законом.

Однак на практиці трапляються випадки, коли суб’єкт 
господарювання безпідставно та протиправно (у т. 
ч. неоднократно) не допускає ДЕІ чи її територіальні 
органи до здійснення планових чи позапланових заходів 
держнагляду (контролю): перевірок, ревізій тощо. 

При цьому наразі відсутні дієві інструменти впливу на 
суб’єкта господарювання, оскільки за такі протиправні дії 

передбачена адміністративна відповідальність за ст. 188-
5 КУпАП у вигляді штрафу, який становить лише: 

а) для громадян — від дев’яти до п’ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 
від 153,00 грн до 255,00 грн); 

б) для посадових осіб — від п’ятнадцяти до сорока п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 
від 255,00 грн до 765,00 грн). 

Серед причин недопущення може бути також незаконна 
діяльність як самого суб’єкта господарювання, так і 
інших осіб за його згодою щодо охорони, використання 
чи відтворення лісу — національного багатства 
України та економічна вигода, яка в рази перевищує 
встановлені розміри штрафу. Цю ситуацію можна 
вважати проблемною та неприпустимою в контексті 
пріоритетності вимог закону про збереження лісових 
ресурсів. Отже, можна стверджувати, що відповідні 
законодавчі зміни (наприклад, збільшення розміру 
штрафу, визначеного ст. 188-5 КУпАП) є вкрай 
необхідними.

Довідково: 
відповідно до публічного звіту т.в.о. Голови ДЕІ 
України за 2019 рік загальна кількість випадків 
недопущення посадових осіб Держекоінспекції, 
її територіальних та міжрегіональних 
територіальних органів до здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) суб’єктами 
господарювання становила 867 (із 46676 
проведених (планових та позапланових)), в 
тому числі майже 280 - під час проведення 
позапланових заходів97.

Довідково: 
Для прикладу, за аналогічні правопорушення 
(недопущення до перевірки) у інших сферах, у т. ч. 
тих, що стосуються безпеки населення, передбачені 
значно більші штрафи:

• відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 265 Кодексу законів 
про працю України (КЗпПУ)98 юридичні та фізичні 
особи - підприємці, які використовують найману 
працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу 
(фінансова санкція) в разі недопущення 
до проведення перевірки з питань 
додержання законодавства про працю, 
створення перешкод у її проведенні - у 
трикратному розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на момент 
виявлення порушення (тобто 14 169,00 
грн.)99; а згідно з абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпПУ - у 
шістнадцятикратному розмірі (тобто 28 
338,00 грн.) 100;

• згідно з п. 17 ч. 1 ст. 65 Закону України 
«Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, 
побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин»101, оператори 
ринку несуть відповідальність за такі 
правопорушення як відмова в допущенні 
посадової особи компетентного органу або 
його територіального органу до здійснення 
державного контролю з підстав, не 
передбачених законом, або інше перешкоджання 
її законній діяльності, що тягне за собою 
накладення штрафу на юридичних осіб у 
розмірі десяти мінімальних заробітних плат 
(тобто 47 230,00 грн.)102, а на фізичних осіб 
- підприємців - у розмірі семи мінімальних 
заробітних плат (тобто 33 061,00 грн.)103.

97  Публічний звіт т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України за 2019 рік. 
URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-
eco.pdf

98  Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIIІ (зі змінами). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

99  Виходячи з того, що станом на 01.01.2020 р. розмір мінімальної заробітної плати 
становить 4723,00 грн.

100  Виходячи з того, що станом на 01.01.2020 р. розмір мінімальної заробітної плати 
становить 4723,00 грн.

101  Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин: 
Закон України від 18.05.2017 р. № 2042-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2042-19#Text

102  Виходячи з того, що станом на 01.01.2020 р. розмір мінімальної заробітної плати 
становить 4723,00 грн.

103  Виходячи з того, що станом на 01.01.2020 р. розмір мінімальної заробітної плати 
становить 4723,00 грн.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-eco.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-eco.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19#Text
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Важливе місце в системі органів державного контролю 
за охороною, захистом, використанням та відтворенням 
лісів займає також Державне агентство лісових 
ресурсів України (Держлісагентство), яке є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через міністра енергетики та захисту довкілля 
і який реалізує державну політику у сфері лісового та 
мисливського господарства.

Правовою основою діяльності Держлісагентства зі 
здійснення державного контролю за охороною, захистом, 
використанням та відтворенням лісів є: Конституція 
України; Лісовий кодекс України; Положення 
про Державне агентство лісових ресурсів України, 
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 
08.10.2014 р. № 521 104 та ін.

Як вже було зазначено вище, згідно зі ст. 94 Лісового 
кодексу України, Держлісагентство є одним із органів 
управління, що здійснює державний контроль 
за охороною, захистом, використанням та 
відтворенням лісів (зауважимо, що без жодних 
обмежень за суб’єктним складом, тобто щодо тих 
осіб, яких агентство має право перевіряти, зокрема з 
питань, що стосуються лісового господарства). Однак у 
чинному наразі Положенні про Держлісагентство крім 
іншого визначено, що Держлісагентство відповідно до 
покладених на нього завдань:

• здійснює державне управління в галузі державного 
контролю за дотриманням вимог нормативно-
правових актів щодо ведення лісового господарства 
(крім державного контролю з карантину рослин та 
у сфері захисту рослин) (пп. 4 п. 4 Положення про 
ДАЛРУ; п. 2 ч. 1 ст. 28-1 Лісового кодексу України);

• має право проводити перевірки дотримання 
вимог законодавства у сфері лісового 
господарства (в лісах підприємств, установ 
і організацій, що належать до сфери його 
управління) та мисливського господарства (пп. 5 
п. 6).

Тобто Держлісагентство, згідно з встановленим 
у Положенні обмеженням, може здійснювати 
перевірки дотримання вимог законодавства 
у сфері лісового господарства лише в лісах 
підприємств, установ і організацій, що належать 
до сфери його управління (причому таке обмеження 
не стосується сфери мисливського господарства). Це 
формулювання вказує на можливість здійснення ДАЛРУ 

саме відомчого контролю, тобто контролю, що 
здійснюється в середині самої структури (на відміну від 
ДЕІ, яка здійснює міжвідомчий  контроль, зокрема 
за Законом України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 
тобто контроль органом іншої відомчої належності, що 
виключає підпорядкованість, під час здійснення якого 
ДЕІ перевіряє підприємства, установи та організації 
незалежно від форми власності й господарювання; 
юридичні особи — нерезиденти та інших).

Довідково: 
Обмеження на здійснення перевірок дотримання 
вимог законодавства у сфері лісового господарства 
лише в лісах підприємств, установ і 
організацій, що належать до сфери його 
управління, було встановлено для Держлісагентства 
України з часу прийняття першого положення про 
нього (у 2011 році)105, а саме після реорганізації 
Державного комітету лісового господарства України 
у Державне агентство лісових ресурсів України (у 
2010 році)106. Зокрема, згідно з Положенням про 
Держлісагентство 2011 року, ДАЛРУ: здійснює 
державне управління в галузі державного 
контролю за додержанням законодавства 
з ведення лісового господарства (окрім 
державного контролю за шкідливими організмами 
та захистом рослин) (пп. 4 п. 4); має право 
проводити перевірки додержання вимог 
законодавства у сфері лісового (в лісах 
підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери його управління) та 
мисливського господарства (пп. 5 п. 6)

До того, чинні Положення про Державний комітет 
лісового господарства України  (зокрема Положення 
2007 107, 2000 108 років)  не містили вказаного 
обмеження (Держкомлісгосп був наділений правом 
здійснювати перевірки в лісах будь-яких підприємств, 
установ та організацій). Причому ці перевірки мали 
здійснюватися згідно з Законом України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності», а з 2010 року також 
відповідно до Порядку проведення перевірок при 
здійсненні державного контролю за додержанням 
вимог лісового законодавства, затвердженого 
Наказом Державного комітету лісового господарства 
України від 31.08.2010 р. № 263. 109

104  Про затвердження Положення про Державне агентство лісових ресурсів України: постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 р. № 521. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/521-2014-%D0%BF

105  Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України від 13.04.2011 р. № 458/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/458/2011?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#w1_11

106  Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1085/2010?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D1%81#w1_1

107  Згідно з Положенням про Державний комітет лісового господарства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р. № 883, Держкомлісгосп: 
здійснює державний контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з питань  ведення лісового і мисливського господарства, полювання (пп. 14 п. 4); 
має право перевіряти на підприємствах, в установах та організаціях додержання вимог законодавства у сфері лісового і мисливського господарства (абз. 6 п. 5). URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/883-2007-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80#w1_1

108  Згідно з Положенням про Державний комітет лісового господарства України, затвердженого Указом Президента України від від 14.08.2000 р. № № 969/2000, Держкомлісгосп: 
здійснює державний нагляд і контроль за додержанням вимог щодо охорони, захисту, використання та відтворенням лісів, ведення мисливського   господарства  і  полювання 
(пп. 12 п. 4);  має право перевіряти на підприємствах,  в  установах і організаціях додержання вимог законодавства у сфері лісового і мисливського господарства (абз. 6 п. 5).                
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/969/2000?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#w1_2

109  Про затвердження Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю  за додержанням вимог лісового законодавства, наказ Державного комітету лісового 
господарства України від 31.08.2010 р. № 263. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-10#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/458/2011?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#w1_11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/458/2011?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#w1_11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D1%81#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D1%81#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/883-2007-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/883-2007-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/969/2000?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-10#Text
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Свої повноваження Держлісагентство здійснює 
безпосередньо та через утворені в установленому 
порядку територіальні органи (п. 7 Положення про 
Держлісагентство), а саме: через обласні управління 
лісового та мисливського господарства в 
усіх 24 областях України - Вінницькій, Волинській, 
Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, 
Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, 
Київській та по м. Києву, Кіровоградській, Луганській, 
Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 
Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, 
Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, 
Чернігівській 110, 111.

Свою діяльність управління лісового та мисливського 
господарства в областях та у м. Києві здійснюють згідно 
з Положенням про обласні управління лісового та 
мисливського господарства Державного агентства лісових 
ресурсів України, затвердженим Наказом Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 
21.03.2012 р. № 134 112, в якому вказано, що управління 
відповідно до покладених на них завдань здійснюють 
державний контроль за додержанням норм, 
правил та інших нормативно-правових актів з 
ведення лісового господарства     (пп. 4.3 п. 4) без 
будь-яких обмежень щодо суб’єктного складу (як 
це зазначено в Положенні про Держлісагентство, де 
йдеться про можливість здійснення контролю лише в 
лісах підприємств, установ і організацій, що належать 
до сфери управління Держлісагентства, і все це в межах 
однієї структури).

Отже, існує невідповідність між положеннями 
двох нормативно-правових актів — пп. 
5 п. 6 Положення про Держлісагентство 
(затвердженого КМУ) та пп. 4.3. п. 4 Положення 
про обласні управління лісового та мисливського 
господарства (затвердженого Мінагрополітики) в 
частині повноважень у межах одного відомства: 
орган вищого рівня має більше обмежень щодо 
контролю, ніж орган нижчого рівня (щодо 
визначення суб’єктів, перевірка  яких може бути 
здійснена). 

Важливу роль у здійсненні державного контролю 
за додержанням вимог лісового та мисливського 
законодавства відіграє державна лісова охорона, яка 
діє у складі:

• Держлісагентства;

• Республіканського комітету АР Крим з питань 
лісового і мисливського господарства;

• обласних управлінь лісового та мисливського 
господарства;

• підприємств, установ та організацій, що належать 
до сфери управління Держлісагентства (абз. 2 ч. 1 
ст. 89 Лісового кодексу України, п. 1 Положення про 
держлісохорону113).

Правовою основою діяльності держлісоохорони 
є: Конституція України; Лісовий кодекс України; 
Положення про державну лісову охорону, затверджене 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. 
№ 976114 та ін.

На законодавчому рівні встановлено, що 
держлісоохорона має статус правоохоронного 
органу. Про це сказано у ч. 2 ст. 89 Лісового кодексу 
України, абз. 1 п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний 
захист працівників суду і правоохоронних органів» 115, 
абз. 2 п. 1 Положення про держлісоохорону.

110  Про утворення територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів 
України від 28.12.2011 р. № 1364. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1364-2011-%D0%BF

111  Територіальні органи. Офіційний веб-сайт Державного агентства лісових ресурсів України. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=33245&cat_
id=119383

112  Про затвердження Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України: наказ Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 21.03.2012 р. № 134. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0729-12

113  Про затвердження Положення про державну лісову охорону: постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 976. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-
%D0%BF#Text

114  Про затвердження Положення про Державне агентство лісових ресурсів України: постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 р. № 521. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/521-2014-%D0%BF

115  Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text

Довідково: 
Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 89 Лісового кодексу 
України на території України «охорону і захист 
лісів» здійснюють, крім вже вищевказаної 
«державної лісової охорони», також і «лісова 
охорона інших постійних лісокористувачів і 
власників лісів» (але її діяльність, на відміну 
від діяльності держлісоохорони, не віднесена 
до державного контролю, а сам орган не 
визнаний правоохоронним). Причому 
передбачено, що порядок діяльності такої 
лісової охорони (як і щодо держлісоохорони) 
визначається положенням, що затверджується 
Кабінетом Міністрів України. Однак порядок 
діяльності «лісової охорони інших постійних 
лісокористувачів і власників лісів» наразі не 
є прийнятим. Така прогалина у законодавстві 
потребує усунення шляхом затвердження 
відповідного положення Урядом України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1364-2011-%D0%BF
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=33245&cat_id=119383
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=33245&cat_id=119383
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0729-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text
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Довідково: 
Як зазначає В. Я. Тацій (голова Комісії Конституційної 
Асамблеї з питань правоохоронної діяльності (2012-
2014), правознавець, д.ю.н., професор), поняття 
«правоохоронні органи» є одним з найбільш 
невизначених в українському правознавстві, внутрішньо 
суперечливим за змістом і надмірним за обсягом. З цього 
приводу написано багато монографій та дисертацій, 
які, проте, не можуть дати чіткої відповіді на основне 
питання — що таке правоохоронний орган, а головне — в 
чому полягають особливості його статусу та функцій, 
які державні органи доцільно відносити до складу 
правоохоронних116. Серед ознак правоохоронного 
органу фахівці називають117, 118:

• наявність повноважень у сфері кримінального 
процесу. Держлісоохорона залишається одним 
із небагатьох правоохоронних органів, у якого 
відсутні будь-які повноваження на переслідування 
кримінально караних діянь. Вона має лише 
повноваження у провадженнях у справах про 
адміністративні правопорушення. У випадку 
виявлення караного діяння необхідно залучати 
співробітників поліції;

• здатність самостійно виконувати надані 
повноваження, можливість безпосередньо 
застосовувати різні заходи примусу (затримання 
особи, арешт, позбавлення волі тощо). 
Держлісоохорона під час організації заходів, 
спрямованих на усунення порушень лісового 
законодавства та законодавства у галузі мисливського 
господарства та полювання, зобов’язана взаємодіяти 
з іншими правоохоронними органами (згідно з п. 6 
Положення про держлісоохорону);

• формування особового складу публічними 
службовцями. Однак частина представників 
держлісоохорони не мають статусу державних 
службовців, наприклад, працівники підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери 
управління Держлісагентства (керівники, головні 
лісничі, головні мисливствознавці, начальники 
відділу (сектору) лісового господарства, інженери 
відділу (сектору) всіх категорій, начальники відділу 
(сектору) охорони і захисту лісу, інженери відділу 
(сектору) всіх категорій, начальники відділу 
(сектору), спеціалісти відділу (сектору) мисливського 
господарства всіх категорій, лісничі, помічники 
лісничого, старші майстри лісу, майстри лісу та ін.);

• проходження спеціальної підготовки і перепідготовки 
майбутнього особового складу з питань 
правоохоронної діяльності. Таких умов підготовки 
(перепідготовки) працівників лісового господарства, 
які є представниками держлісоохорони, не 
передбачено;

• забезпечення державного захисту співробітників 
правоохоронних органів. Такий захист передбачений 
для представників держлісоохорони, зокрема 
відповідно до Закону України «Про державний захист 
працівників суду і правоохоронних органів»;

• забезпечення форменим одягом співробітників, що 
дасть змогу приватним особам одразу ідентифікувати 
представників правоохоронного органу в будь-
якому місці. Посадові особи держлісоохорони 
забезпечуються форменим одягом (згідно з ч. 3 ст. 
91 Лісового кодексу України, п. 9 Положення про 
держлісоохорону та Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про безкоштовну видачу форменого одягу 
працівникам державної лісової охорони системи 
Міністерства лісового господарства України»119);

• забезпечення спеціального соціального захисту 
співробітників правоохоронного органу. 
Посадові особи держлісоохорони підлягають 
загальнообов’язковому державному соціальному 
страхуванню відповідно до законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
(згідно з ч. 2 ст. 92 Лісового кодексу України);

• повноваження щодо зберігання, носіння і 
застосування спеціальних засобів та зброї.  Держава 
не забезпечує посадових осіб держлісоохорони 
зброєю, іншими спеціальними засобами захисту, 
але вони можуть набувати (придбавати) їх на 
загальних підставах, як і приватні особи.  У ч. 4 ст. 
91 Лісового кодексу України, абз. 7 п. 7 Положення 
про держлісоохорону визначено, що посадові особи 
держлісоохорони «мають право зберігати, носити і 
застосовувати спеціальні засоби та зброю в порядку, 
встановленому законодавством, і використовувати 
транспортні засоби з кольорографічним 
забарвленням і написом з емблемою»).

З огляду на вищезазначене деякі опитані фахівці 
та інші спеціалісти 120, 121 зазначають, що визнання 
держлісоохорони правоохоронним органом носить 
декларативний характер, оскільки державні лісоохоронці 
фактично не мають певних статусних характеристик, 
повноважень та привілеїв співробітників правоохоронних 
органів.

116  Тацій В. Я. Поняття та система правоохоронних органів: у контексті системи змін до Конституції України.Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2012.  
№ 4. С. 3–17.
117  Недоліки та проблеми правового регулювання діяльності Державної лісової охорони України (публікація від 11.09.2010 р.). Веб-сайт «Відкритий ліс». URL: https://www.
openforest.org.ua/7418/.
118  Гончаренко Г. А. Організаційно-правові засади управління лісовим фондом України: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 135. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/
Goncharenko/d_Goncharenko.pdf.
119  Про безкоштовну видачу форменого одягу працівникам державної лісової охорони системи Міністерства лісового господарства України: Постанова Кабінету Міністрів України 
від 09.12.1991 р. № 352. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-91-%D0%BF#Text.
120  Стратегія реформування лісового сектору: рекомендації програми ФЛЕГ. URL: http://galsillis.org.ua/reformuvannya-lisovogo-gospodarstva/
121  Експерти програми ENPI-FLEG пропонують перезавантажити систему охорони українських лісів (02.11.2010 р.). URL: https://ecoclubua.com/2010/11/lisova-ohorona-legislatio/

https://www.openforest.org.ua/7418/.
https://www.openforest.org.ua/7418/.
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Goncharenko/d_Goncharenko.pdf.
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Goncharenko/d_Goncharenko.pdf.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-91-%D0%BF#Text.
http://galsillis.org.ua/reformuvannya-lisovogo-gospodarstva/
https://ecoclubua.com/2010/11/lisova-ohorona-legislatio/
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Відповідно до ст. 89 Лісового кодексу України, п.4 

Положення про держлісоохорону основними 

завданнями держлісоохорони є: 

• здійснення державного контролю 
за додержанням вимог лісового та мисливського 

законодавства;

• забезпечення охорони 
лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і 

хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та 

іншого шкідливого впливу;

• запобігання злочинам і адміністративним 
правопорушенням 
у сфері лісового та мисливського господарства, а 

також використання лісових ресурсів і мисливських 

тварин;

• організація та координація заходів з 
охорони 
державного мисливського фонду.

Забезпечення функціонування 
державної лісової охорони здійснює 
Держлісагентство України (пп. 22 п. 
4 Положення про Держлісагентство).

Водночас слід звернути увагу на те, 
що державна лісова охорона — 
це не окремий державний орган 
чи його підрозділ. Вона являє 
собою вичерпний та чітко 
визначений у законодавстві 
перелік посадових осіб 
лісового господарства, 
які входять до штату 
Держлісагентства України, 
обласних управлінь лісового 
та мисливського господарства, 
лісогосподарських підприємств, 
об’єднань, що належать 
до сфери управління 
Держлісагентства, тощо.

До посадових осіб 
держлісоохорони належать 
такі посадові особи (згідно з п. 5 
Положення про держлісохорону, 
табл. 2.10):

Держлісагентства: • Голова, його перший заступник, заступник;

• Начальник управління лісового господарства, заступник начальника —- 
начальник відділу лісового господарства, начальник відділу лісорозведення та 
спеціалісти управління всіх категорій;

• Начальник  управління державної охорони лісів та внутрішнього аудиту, 
заступник начальника управління, начальник відділу охорони лісів від пожеж та 
захисту їх від інших шкідливих явищ та спеціалісти управління всіх категорій;

• Начальник управління мисливського господарства, заступник начальника — 
начальник відділу мисливського господарства та полювання і спеціалісти відділу 
всіх категорій.

Республіканського 
комітету АР Крим 
з питань лісового 

і мисливського 
господарства:

Наразі фактично відсутні,  тому їхній перелік не наведений у таблиці

Обласних управлінь 
лісового та 

мисливського 
господарства:

• Начальник,  заступник начальника — головний лісничий;

• Начальник відділу (сектору) лісового господарства,  заступник начальника та 
спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій;

• Начальник відділу (сектору) охорони і захисту лісу, заступник начальника та 
спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій;

• Начальник відділу (сектору) мисливського господарства та спеціалісти відділу 
(сектору) всіх категорій.

2.10
Таблиця
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Підприємств, установ 
та організацій, 

що належать до 
сфери управління 
Держлісагентства

• Гендиректор  Українського державного проектного лісовпорядного 
виробничого об’єднання «Укрдержліспроект», головний інженер, 
начальник виробничо-технологічного відділу, заступник начальника 
виробничо-технологічного відділу та інженери-технологи об’єднання  всіх 
категорій, начальник, головний інженер лісовпорядної експедиції (партії), 
інженери-таксатори і техніки-таксатори всіх категорій;

• Гендиректор  та головний лісопатолог державного спеціалізованого 
лісозахисного об’єднання, директор, головний лісопатолог, начальник 
відділу нагляду, прогнозу, діагностики та фітопатології, інженери-
лісопатологи і техніки-лісопатологи всіх категорій державного 
спеціалізованого лісозахисного підприємства;

• Начальник, заступник начальника Української державної бази авіаційної 
охорони лісів, командир авіаланки, начальник авіавідділення, старший 
льотчик-спостерігач, льотчик-спостерігач;

• Керівник, головний лісничий, головний мисливствознавець, начальник 
відділу (сектору) лісового господарства та інженери відділу (сектору) 
всіх категорій, начальник відділу (сектору) охорони і захисту лісу та 
інженери відділу (сектору) всіх категорій, начальник відділу (сектору), 
спеціалісти відділу (сектору) мисливського господарства всіх категорій, 
лісничий, державний районний мисливствознавець, мисливствознавець, 
помічник лісничого, старший майстер лісу, майстер лісу, начальник лісової 
пожежної станції, старший єгер та єгер державного лісогосподарського 
(лісомисливського) підприємства, державного мисливського господарства

посадових осіб держлісоохорони, які діють у складі 
підприємств, установ та організацій, що належать до 
сфери управління Держлісагентства, — наприклад, 
щодо віднесення їх до правоохоронного органу та в 
аспекті можливих ризиків конфлікту інтересів. Справа в 
тому, що такі посадові особи не є представниками 
органу влади (на відміну від посадових осіб 
держлісоохорони, які діють у складі Держлісагентства, 
республіканського комітету (АР Крим) й обласних 
управлінь лісового та мисливського господарства), 
хоча й визнані суб’єктами, на яких поширюється 
дія Закону України «Про запобігання корупції»124 
(згідно з пп. «е» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону). А оскільки вони 
перебувають у трудових відносинах із державними 
лісогосподарськими підприємствами Держлісагентства 
(суб’єктами підприємницької діяльності, що займаються 
господарською діяльністю) та здебільшого отримують 
заробітну плату за рахунок власних коштів 
цих підприємств (тобто їх госпрозрахункової 
діяльності), то це свідчить про ризики для їхньої 
незалежності та можливий конфлікт інтересів між 
їхнбою діяльністю як працівника лісогосподарського 
підприємства  і  як представників держлісоохорони 
(правоохоронного органу). Тобто йдеться про поєднання 
взаємовиключних функцій, як-от здійснення охорони 
лісів і державного контролю за додержанням вимог 
лісового та мисливського законодавства та ведення 
лісогосподарської діяльності з метою отримання 
прибутку.

Тобто набуття особою статусу 
представника державної лісової 
охорони є вторинним (похідним) 
та прямо залежить від обіймання 
цією особою певної  (чітко 
визначеної у законодавстві) 
посади в лісовому господарстві. 
Відповідно, здійснення державної 
лісової охорони не є основною 
діяльністю таких посадових осіб. 
Представник держлісоохорони 
поєднує лісоохоронну діяльність із 
виконанням обов’язків на первинній 
посаді в лісовому господарстві.  
Таке поєднання має як позитивні, 
так і негативні сторони. Серед 
позитивних, наприклад — додаткова 
можливість випадкового виявлення 
та оперативного реагування на 
правопорушення; серед негативних 
— розпорошення уваги заради 
виконання функцій на двох посадах, 
що створює ризики для ефективності 
діяльності на кожній із них.

Крім того, окремі спеціалісти122, 123 
звертають увагу на деякі проблеми, 
пов’язані із правовим статусом

122  Запобігання та протидія корупції в лісовому секторі України: практичний посібник / О. Сторчоус, О. Банчук, С. Тараненко - Київ-Черкаси: 
Світовий банк - К.: ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», 2014. 200 с.  URL: http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2114/preventing_corruption_forest_sector_
jul2014.pdf
123  Гончаренко Г. А. Організаційно-правові засади управління лісовим фондом України: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 131-133. URL: 
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Goncharenko/d_Goncharenko.pdf

124  Про запобігання корупції: Закон від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2114/preventing_corruption_forest_sector_jul2014.pdf
http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2114/preventing_corruption_forest_sector_jul2014.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Goncharenko/d_Goncharenko.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
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Причому на рівні Держлісагентства теж існує розуміння, 
що в такій ситуації виникає конфлікт інтересів, який 
полягає в поєднанні господарських та контрольних 
функцій такими представниками держлісоохорони, 
як посадові особи державних лісогосподарських 
підприємств системи Держлісагентства125. 

З огляду на це Держлісагентство пропонує:
а) передати функції держлісоохорони від державних 
лісогосподарських підприємств на рівень територіальних 
органів Держлісагентства;

б) на підприємствах лісового господарства системи 

Держлісагентства та інших постійних лісокористувачів  
залишити функціонування лісової охорони без статусу 
правоохоронного органу, але з правом складання 
протоколів та лімітованим правом розгляду справ про 
адміністративні правопорушення, про правопорушення 
у сфері охорони, захисту, використання та відтворення 
лісів (що, на переконання Держлісагентства, не призведе 
до перетинання повноважень із ДЕІ, оскільки, на думку 
агентства, мова йтиме про відомчий контроль)126.

Довідково: 
Пропозиція  відокремити державну лісову охорону в самостійний підрозділ не є новою, хоча такі 
пропозиції різняться за ідеями щодо організаційно-структурної визначеності та належності. Так, висловлюються:

• пропозиції про відокремлення держлісохорони у самостійний підрозділ при Державній екологічній 
інспекції України, яка підпорядковується Міністерству екології та природних ресурсів України (наразі 
- Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України); цей орган повинен здійснювати нагляд 
за дотриманням лісового законодавства в лісах усіх форм власності та правил полювання на території 
мисливських угідь; він має бути наділений функціями контролю, які має сьогодні Держлісагентство127;

• пропозиції про відокремлення держлісохорони у одну вертикально підпорядковану  структуру у 
межах Держлісагентства128; 

• пропозиції про відокремлення держлісохорони просто у відокремлений підрозділ лісової охорони (без 
уточнення у межах якого органу влади)129 тощо.

На думку опитаних фахівців та інших спеціалістів 130, правове становище 
державної лісової охорони в Україні (не лише стосовно посадових осіб 
державних лісогосподарських підприємств системи Держлісагентства) 
ілюструє класичний випадок конфлікту інтересів, коли одні завдання 
можуть виконуватися на шкоду іншим завданням цього ж органу. 

Спеціалісти також вказують на те, що конфлікт інтересів може виникнути в 
діяльності всіх представників держлісоохорони, оскільки вони так чи інакше 
функціонують під дахом (управлінням) Держлісагентства. Крім того, як вже 
зазначалося, ДАЛРУ, згідно з пп. 22 п. 4 Положення про нього, забезпечує 
функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової 
охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів. Іншими словами, 
працівники одного відомства (Держлісагентства та його територіальних 
органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
управління ДАЛРУ) займаються вирубкою лісу, прибутковою господарською 
діяльністю та здійснюють контроль за порушеннями/дотриманням лісового 
законодавства та забезпечують охорону лісів від незаконних рубок і 
пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу (ст. 90 
Лісового кодексу України). Такий спосіб організації діяльності з охорони лісу 
та відповідне правове регулювання може ставати причиною високого рівня 
латентності правопорушень у галузі лісового господарства. 

125  Лісовій галузі надзвичайно важливо оновити 
законодавство: новини від 13.03.2019 р. Веб-сайт 
Державного агентства лісових ресурсів України. 
URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/
publish/article?art_id=199436&cat_id=32888

126  Там само.

127  Єгорова Т. П. Охорона лісів за законодавством 
України та країн СНД: порівняльно-правовий 
аналіз: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 
81. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/
Egorova/d_Egorova.pdf

128  Гончаренко Г. А. Організаційно-правові засади 
управління лісовим фондом України: дис. … 
канд. юрид. наук. Харків, 2015. С. 130. URL: http://
nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Goncharenko/d_
Goncharenko.pdf

129  Недоліки та проблеми правового регулювання 
діяльності Державної лісової охорони України 
(публікація від 11.09.2010). Веб-сайт «Відкритий 
ліс». URL: https://www.openforest.org.ua/7418/

130  Недоліки та проблеми правового регулювання 
діяльності Державної лісової охорони України 
(публікація від 11.09.2010 р.). Веб-сайт 
«Відкритий ліс». URL: https://www.openforest.org.
ua/7418/

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=199436&cat_id=32888
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=199436&cat_id=32888
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Egorova/d_Egorova.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Egorova/d_Egorova.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Goncharenko/d_Goncharenko.pdf 
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Goncharenko/d_Goncharenko.pdf 
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Goncharenko/d_Goncharenko.pdf 
https://www.openforest.org.ua/7418/
https://www.openforest.org.ua/7418/
https://www.openforest.org.ua/7418/
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Тобто причиною великої кількості порушень 
законодавства, які ніяк не фіксуються, і, 
відповідно, правопорушники не притягуються 
до відповідальності та не відшкодовують 
шкоду, завдану довкіллю. Адже зберігається 
система, коли «права рука» уповноважується 
контролювати «ліву руку». До цього слід 
додати також ризик залежності працівників 
лісового господарства від свого керівництва, 
пов’язаної із чинниками просування по службі, 
матеріального забезпечення, дисциплінарної 
відповідальності й звільнення. В таких 

умовах вказівки керівників (наприклад, про 
приховування виявленого факту незаконної 
рубки, вчинення незаконної рубки тощо) 
можуть мати для підлеглих співробітників 
більше значення, ніж вимоги/заборони 
законів131. Це зумовлює необхідність перегляду 
самої концепції (моделі) функціонування 
державної лісової охорони з метою усунення 
правових неузгодженостей, конфлікту інтересів 
(корупційних ризиків) та забезпечення 
належної охорони лісів.

Назва органу

Повноваження 
з формування 

державної лісової 
політики

Повноваження
з реалізації державної лісової 

політики

Повноваження 
зі здійснення державного 

контролю за лісами 
(лісогосподарською 

діяльність)
Державна екологічна 

інспекція України ---

х

(в частині, що 
стосується держнагляду 
(контролю) у сфері 
охорони навколишнього 
природного середовища, 
раціонального 
використання, 
відтворення і охорони 
природних ресурсів)

 

х

Державне агентство лісових 
ресурсів України: --- х

--- 

(хоча за ЛКУ 
здійснює 
держконтроль, 
але згідно з 
Положенням 
про ДАЛРУ - 
ні, контроль є 
відомчим)

- обласні управління 
лісового та 
мисливського 
господарства

--- х (чинне 
законодавство є 
неоднозначним з 
цього питання)

- представники 
державної лісової 
охорони

(можуть бути за 
посадами працівниками 
Держлісагентства, 
його територіальних 
органів та 
підприємств, установ 
та організацій, 
що належать до 
сфери управління 
Держлісагентства)

--- х

(забезпечення реалізації 
держполітики)

х

131  Див. також: Недоліки та проблеми правового регулювання діяльності Державної лісової охорони України (публікація від 11.09.2010 р.). Веб-сайт «Відкритий ліс». URL: https://
www.openforest.org.ua/7418/.

2.11
Таблиця

https://www.openforest.org.ua/7418/.
https://www.openforest.org.ua/7418/.
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3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
ФІНАНСУВАННЯ 
У ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ 
УКРАЇНИ
(ОКРЕМІ АСПЕКТИ)

© Bogomaz Conservation Photography/ WWF-Ukraine
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Довідково: 
Станом на 01.01.2020 р. Держлісагентство України 
координувало діяльність 397 підприємств, установ 
та організацій, серед яких (крім інших): 

лісові господарства – 263; 
лісомисливські господарства – 51; 
мисливські господарства – 5; 
лісопромислові та інші підприємства – 9; 
національні парки – 5; 
природні заповідники – 7135.

Одночасно із розв’язанням проблем у системі управління 
лісовим господарством важливо зосередити увагу і на 
питанні «удосконалення регуляторного інструментарію 
бюджетного (податкового та видаткового) впливу 
на суб’єктів галузі та перегляді взаємовідносин між 
лісогосподарським сегментом економіки та державою»132.

Для ілюстрації загальної ситуації із рентабельністю133 
державних лісогосподарських, лісомисливських та 
інших підприємств, що входять до сфери управління 
Держлісагентства, наведемо дані з публічного звіту 
ДАЛРУ за 2019 рік, у якому зокрема зазначено, що 
минулого року в Україні:

• найвищого рівня рентабельності досягли 
підприємства Вінницького (4,5%), Черкаського 

(4,2%), Сумського (2,9%), Хмельницького (2,7%) і 
Закарпатського (2,6%) обласних управлінь лісового 
та мисливського господарства;

• 132 підприємства мали рентабельність менше 
1%, серед них 33 підприємства Південно-східного 
регіону, 13 підприємств Житомирського, 12 
— Волинського, 10  — Чернігівського та 9 — 
Рівненського обласних управлінь лісового та 
мисливського господарства;

• 5 підприємств отримали збиток у загальній сумі      
1,9 млн грн134.

132  Киценко О. П. Зниження рівня податкового тиску у правовому механізмі виплати дивідендів постійними лісокористувачами. Науковий вісник публічного та приватного права. 
2017. Вип. 2. С. 135. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/28.pdf
133  Рентабельність - показник, що характеризує ефективність діяльності підприємства.
134  Публічний звіт Державного агентства лісових ресурсів України за 2019 рік. URL: https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0
%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20
%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf
135  Там само.

Важливість належного фінансового забезпечення лісової 
галузі тісно пов’язана з її специфічною особливістю 
— тривалим періодом лісовирощування, що залежить 
як від сил, факторів природи, так і від людської праці. 
Відповідно, особливості функціонування лісової галузі 
вимагають стабільного та достатнього фінансового 
забезпечення лісогосподарських та інших підприємств 
для отримання високих показників ефективності 
їх діяльності (як з фінансово-економічної, так і з 

екологічної та соціальної точок зору). За відсутності 
такого фінансування, у разі втрати лісогосподарськими 
та іншими підприємствами фінансової стабільності 
Україна матиме не лише негативні фінансово-економічні 
наслідки, але й соціальні та екологічні втрати; така 
ситуація також негативно відобразиться на цінності 
деревини, призведе до погіршення її товарної й 
асортиментної структури.

© Андрій Плига

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/28.pdf
https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf 
https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf 
https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf 
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Тому, на думку деяких із опитаних фахівців, під час 
реформування лісової галузі, що наразі триває в 
Україні, потребує вдосконалення і механізм фінансово-
економічного забезпечення лісової галузі України. 
Це повинно здійснуватися відповідно до стратегічно 
визначеної на державному рівні моделі (сценарію) такого 
реформування, а також з урахуванням регіональних 
особливостей та необхідності вдосконалення системи 
оподаткування тощо.

Лише після обрання тієї чи іншої моделі (сценарію) 
фінансово-економічного забезпечення лісової галузі 
України та, відповідно, визначення його концептуальних 
основ варто переходити до реалізації конкретних завдань 
і заходів. Однак наразі маємо ситуацію, коли через 
хаотичні, необдумані владні рішення та прагнення 
швидко наповнити бюджет відбуваються досить часті 
зміни в податковому, бюджетному законодавстві, а 
також у законодавстві, що регулює діяльність державних 
унітарних підприємств тощо. Відповідно до цих змін, 
зокрема, збільшується фінансове навантаження на 
лісогосподарські та інші підприємства, що в умовах 
недостатнього бюджетного фінансування призводить 
до погіршення фінансового становища цих підприємств 
та зменшення їхньої спроможності у належний спосіб 
здійснювати лісогосподарську діяльність, охорону лісу, 
лісовідновні роботи тощо.

Серед основних проблем фінансування лісового 
господарства України опитані фахівці назвали такі:

1. відсутність стратегічних орієнтирів формування 
та розвитку механізму фінансування лісового 
господарства;

2. недостатнє бюджетне фінансування лісової галузі 
(особливо державних підприємств південно-
східних областях та інших підприємств, що мають 
значні площі неексплуатаційних лісів);

3. великий розмір (наприклад, у 2020 році 
— 80%, у 2019-му — 90%) частини чистого 
прибутку (доходу), який мають сплачувати до 
державного бюджету України державні унітарні 
підприємства, зокрема державні підприємства 
лісового та мисливського господарства (постійні 
лісокористувачі);

4. проблеми рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів;

5. запровадження у 2018 році земельного податку 
за землі лісогосподарського призначення, що 
призвело до подвійного оподаткування (коли 
податок на лісові землі складається з земельного 
податку та рентної плати).

3.1. НЕДОСТАТНЄ БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ
Серед проблем у сфері фінансування лісового сектору можна назвати 
недостатнє бюджетне фінансування лісогосподарських 
підприємств (особливо у південних та східних областях), що 
негативно позначається на їхній фінансово-господарській 
діяльності.

З природоохоронної точки зору, неналежне та/або 
недостатнє фінансове забезпечення лісової галузі 
(наприклад, наразі недостатньо з держбюджету 
фінансуються підприємства, що мають значні площі 
неексплуатаційних лісів) є однією з причин, які можуть 
призводити не лише до збільшення обсягів незаконно 
заготовленої деревини, а й до  незгоди / негативного 
ставлення господарюючих суб’єктів галузі до будь-яких 

спроб збільшити площі територій та об’єктів природно-
заповідного фонду та/або до інших обставин, що 
призводять до встановлення правового режиму обмежень 
на ведення лісозаготівлі. 

Лісовий кодекс України визначає види лісогосподарської 
діяльності, фінансування яких здійснюється за рахунок 
коштів Державного бюджету України (див. таблицю 3.1).
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№ Лісогосподарська 
діяльність

Положення Лісового кодексу України
щодо фінансування з Державного бюджету України (цитати)

1. Лісовпорядкування У лісах, що перебувають у державній власності, лісовпорядкування 
ведеться за рахунок коштів державного бюджету, у лісах комунальної 
власності - місцевого бюджету, у лісах приватної власності - за кошти їх власників. 
Ведення лісовпорядкування може здійснюватися за рахунок інших 
джерел, не заборонених законом (ч. 2 ст. 47)

2. Підвищення 
продуктивності, 
поліпшення 
якісного складу 
лісів, їх відтворення 
і охорона

Видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу 
лісів, їх відтворення і охорони здійснюються за рахунок:

• державного бюджету та власних коштів підприємств, установ 
і організацій лісового господарства - щодо лісів державної 
власності;

• місцевого бюджету та власних коштів підприємств, установ і організацій 
лісового господарства - щодо лісів державної та комунальної власності;

• власних коштів власників лісів - щодо лісів приватної власності (ч. 1 ст. 98).

Видатки на зазначені заходи можуть здійснюватися за рахунок інших 
джерел, не заборонених законом (ч. 2 ст. 98).

3. Розширене 
відтворення лісів136

Держава здійснює економічне стимулювання заходів щодо 
розширеного відтворення лісів, зокрема шляхом:

• компенсації витрат власникам лісів і лісокористувачам при 
впровадженні ними заходів щодо розширеного відтворення лісів;

• застосування прискореної амортизації основних фондів землеохоронного, 
лісоохоронного та природоохоронного призначення (ч. 1 ст. 99).

Компенсація витрат проводиться за рахунок коштів Державного 
бюджету України та місцевих бюджетів відповідно до 
загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм (ч. 2 
ст. 99).

4. Ведення 
державного 
лісового кадастру

Державний лісовий кадастр ведеться центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за єдиною 
для України системою за рахунок коштів державного бюджету (ч. 1 ст. 53).

136   Розширене відтворення лісів — створення  нових лісових насаджень в обсягах, які перевищують обсяги їх вирубування.

Знаковим для України з точки зору 
бюджетного фінансування став 2016 рік. 
Справа в тому, що з 2016-го по 2018 рік 
включно було припинене надання фінансової 
підтримки з державного бюджету державним 
лісогосподарським підприємствам за 
бюджетною програмою КПКВК 2805060 
(з 2019 року ця програма має номер 
2409060) «Ведення лісового і мисливського 
господарства, охорона і захист лісів в лісовому 
фонді», а саме на виконання заходів 
із ведення лісового і мисливського 
господарства лісогосподарськими 
підприємствами. 

Протягом вказаного періоду бюджетні 
кошти за програмою КПКВК 2805060 були 
передбачені практично лише на утримання 
бюджетних установ лісового та мисливського 
господарства та бюджетних установ природно-
заповідного фонду, що належать до сфери 
управління Держлісагентства.

Для порівняння наведeмо інформацію 
про видатки Державного бюджету 
України протягом 2016–2020 років, які 
були затверджені законами України про 
Державний бюджет на відповідні роки для 
Держлісагентства України за відповідними 
бюджетними програмами  (табл. 3.2).

3.1
Таблиця



WWF - УКРАЇНА 2020 43WWF - УКРАЇНА 2020 

3.2
Таблиця
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137  Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон 
України від 25.12.2015 р. № 928-VIII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/928-19.

138  Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон 
України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1801-19.

139  Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон 
України від 07.12.2017 р. № 2246-VIII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2246-19.

140  Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон 
України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2629-19.

141  Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон 
України від 14.11.2019 р. № 294-IХ. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/294-20.

* Дані згідно з Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928- 
VIII, а саме: до змін, які були внесені згідно з Законом 
України «Про внесення змін до Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2016 рік”» від 19.05.2016 
р. № 1384-VIII142, за якими видатки загального 
фонду Держбюджету було збільшено (наприклад, за 
бюджетною програмою КПКВК 2805060 з 66 029,0 тис. 
грн до 66 247, 3 тис. грн).

142  Про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік»: Закон України 
від 19.05.2016 р. № 1384-VIII. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1384-19#Text.Ко
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Довідково (щодо видатків 
Держбюджету у 2015 році): 
За КПКВК 2805000, Державне 
агентство лісових ресурсів України: 
загальний фонд всього — 444 587,8 
тис. грн; спеціальний фонд всього — 
17 556,6 тис. грн; разом — 462 144,4 
тис. грн, з них:

• за КПКВК 2805010, Керівництво 
та управління у сфері лісового 
господарства: загальний фонд всього 
— 41 770,2 тис. грн; спеціальний фонд 
всього — 15,8 тис. грн; разом — 41 

786,0 тис. грн;

• за КПКВК 2805020, Дослідження, 
прикладні розробки та підготовка 
наукових кадрів у сфері лісового 
господарства: загальний фонд всього 
— 4 672,8 тис. грн; спеціальний фонд 
всього — 2 970,4 тис. грн; разом — 7 
643,2 тис. грн;

• за КПКВК 2805060, Ведення лісового 
і мисливського господарства, охорона 
і захист лісів в лісовому фонді: 
загальний фонд всього — 398 144,8 
тис. грн; спеціальний фонд всього — 14 
570,4 тис. грн; разом —  412 715,2 тис. 
грн.

Відповідно до висновків Державної 
аудиторської служби України (з урахуванням 
бюджетних запитів за КПКВК 2805060) аналіз 
забезпечення потреби Держлісагентства 
України коштами за бюджетною 
програмою КПКВК 2805060 «Ведення 
лісового і мисливського господарства, 

охорона і захист лісів в лісовому 
фонді», наприклад, по загальному 
фонду на 2016–2019 роки засвідчив, що 
бюджетні асигнування були затверджені та 
профінансовані в значно нижчому від 
потреби обсязі143 (див. табл. 3.3)

Роки

Обрахована потреба (загальний 
фонд) — 

3 282 694,1 тис. грн,

Затверджено бюджетних 
асигнувань (з урахуванням змін по 

загальному фонду) —
 468 538,1 тис. грн,

з них:

2016 780 147,9 тис. грн 66 247,3 тис. грн

2017 762 494,8 тис. грн 123 949,6 тис. грн

2018 762 933,1 тис. грн 132 859,9 тис. грн

2019 877 118,3 тис. грн 145 481,3 тис. грн

3.3
Таблиця144

143  Звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державним агентством лісових ресурсів України за період з 
01.01.2016 р. по 30.06.2019 р. від 23.01.2020 р. № 07-22/1. Державна аудиторська служба України. Київ, 2020. С. 38. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/
doccatalog/document?id=158120.

144  Підготовлена на підставі даних Звіту за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державним агентством 
лісових ресурсів України за період з 01.01.2016 р. по 30.06.2019 р. від 23.01.2020 р. № 07-22/1. Державна аудиторська служба України. Київ, 2020. С. 
38. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158120.

http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158120
http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158120
http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158120
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ризик виникнення лісових пожеж, осередків шкідників і хвороб лісу, 
які негативно впливають на екологічний стан держави та призводять до 
надзвичайних наслідків». У Рекомендаціях також зазначено, що «відсутність 
бюджетної підтримки проектних, лісозахисних та інших установ призведе до 
їх повного банкрутства та звільнення кваліфікованих кадрів»148.

Напрями використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 
2805060 (з 2019 року — 2409060) «Ведення лісового і мисливського 
господарства, охорона і захист лісів у лісовому фонді»:

1. За загальним фондом Держбюджету.
У 2016–2019 роках за КПКВК 2805060 за загальним фондом Держбюджету 
бюджетні кошти були спрямовані на: 

• здійснення заходів із забезпечення діяльності (поточне 
утримання) бюджетних установ, що належать до сфери 
управління Держлісагентства, а саме: 

a. бюджетних установ лісового та мисливського господарства; 

b. бюджетних установ природно-заповідного фонду (відповідно до 
даних щорічних паспортів бюджетних програм за 2016–2019 роки та 
інформації Державної аудиторської служби України);

• погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в 
органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 та 01 січня 2018 року (у 2016 
та, відповідно, 2018 роках)149, 150, 151 та ін.

За даними звіту Рахункової палати України (2019 рік), згідно 
з бюджетними запитами, зокрема на 2017–2019 роки, за 
КПКВК 2805060 (з 2019 — 2409060) граничними обсягами не 
забезпечувалися видатки на:

• ведення лісовпорядкування та державного кадастру (ст. 47, 53 Лісового 
кодексу України); 

• проведення заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного 
складу, охорони, захисту і відтворення лісів (ст. 98 Лісового кодексу 
України); 

• оформлення права власності та права користування земельною ділянкою 
(ст. 125 Земельного кодексу України) — без таких прав підприємства не 
можуть виконувати роботи з відтворення нових лісів; 

• забезпечення проведення з урахуванням кращої світової практики 
національної інвентаризації лісового фонду (за Указом Президента 
України від 21.11.2017 р. № 381/2017 «Про додаткові заходи щодо 
розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та 
збереження об’єктів природно-заповідного фонду»)152.

145  Звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державним агентством лісових ресурсів України за період з 01.01.2016 р. по 30.06.2019 р. 
від 23.01.2020 р. № 07-22/1. Державна аудиторська служба України. Київ, 2020. С. 38. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158120.
146  Там само.
147  Потреби у бюджетному фінансуванні вказані відповідно до Рекомендацій виїзного засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування на тему: 
«Проблемні питання в лісовій галузі та їх законодавче врегулювання», схвалених Рішенням Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради 
України від 18.12.2019 р. № 20/11. С. 3. URL: http://komekolog.rada.gov.ua/uploads/documents/35835.pdf.
148  Про затвердження Рекомендацій виїзного засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України на тему: «Проблемні питання в 
лісовій галузі та їх законодавче врегулювання»: Рішення Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України від 18.12.2019 р. № 20/11. С. 3 
URL: http://komekolog.rada.gov.ua/uploads/documents/35835.pdf.
149  Крім АР Крим, м. Севастополя, частини територій Донецької та Луганської областей.
150  Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді та 
розпорядження об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, затверджений Рішенням Рахункової палати від 
25.10.2016 р. № 22-1. Київ, 2016. С. 43.  URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2016/zvit_22-1_2016/Zvit_22-1.pdf.
151  Про затвердження Паспорта бюджетної програми на 2018 рік: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України і Наказ Міністерства фінансів України від 
14.02.2018 р. № 77/231. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/byudzhetnij-proces/pasporti-byudzhetnih-program/pasporti-byudzhetnih-program-na-2018-rik.
152  Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів 
у лісовому фонді України, затверджений рішенням Рахункової палати України від 17.12.2019 р. № 37-3. Київ, 2019. С. 23. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/
Collegium/2019/37-3_2019/Zvit_37-3_2019.pdf

Тобто затверджені бюджетні 
асигнування за бюджетною 
програмою КПКВК 2805060 (з 
2019 року — 2409060) «Ведення 
лісового і мисливського 
господарства, охорона і захист 
лісів в лісовому фонді» по 
загальному фонду на 2016–2019 
роки становили лише 14,3% від 
обрахованої потреби145. Відповідно, 
загальна сума незабезпечення 
потреби в бюджетних коштах за 
КПКВК 2805060 на 2016–2019 роки 
складає 2 814 156,0 тис. грн, або 
85,7 %146.

Що ж стосується 2020 року, то 
Законом «Про Державний бюджет 
на 2020 рік» за цією ж бюджетною 
програмою по загальному 
фонду передбачено бюджетне 
фінансування в сумі 156, 791 млн 
грн (а точніше 156 791, 4 тис. грн), за 
потреби 669,290 млн. грн147, тобто 
цей напрям наразі є назабезпеченим 
бюджетними коштами на 512, 499 
млн. грн. або 76,6%.

Відповідно до Рекомендацій 
виїзного засідання Комітету з 
питань екологічної політики 
та природокористування 
Верховної Ради України на 
тему: «Проблемні питання в 
лісовій галузі та їх законодавче 
врегулювання» (2019 рік), 
«відсутність фінансування 
лісогосподарських підприємств 
протягом 2016-2019 рр. призвела до 
катастрофічного погіршення 
економічної ситуації у цих 
підприємствах, особливо 
Південно-східного регіону 
України. Зупинені роботи 
зі створення нових захисних 
насаджень, не здійснюються 
попереджувальні протипожежні 
заходи в лісах, що підвищило

http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158120
http://komekolog.rada.gov.ua/uploads/documents/35835.pdf.
http://komekolog.rada.gov.ua/uploads/documents/35835.pdf.
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2016/zvit_22-1_2016/Zvit_22-1.pdf.
https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/byudzhetnij-proces/pasporti-byudzhetnih-program/pasporti-byudzhetnih-program-na-2018-rik.
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/37-3_2019/Zvit_37-3_2019.pdf
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/37-3_2019/Zvit_37-3_2019.pdf
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Подібного висновку дійшла також Державна аудиторська служба України 
у 2020 році. Зокрема, у її Звіті вказано, що протягом 2016–2018 років 
взагалі не були забезпечені бюджетним асигнуванням із загального 
фонду Держбюджету розраховані та запитувані Держлісагенством 
видатки на виконання заходів із ведення лісового і мисливського 
господарства лісогосподарськими підприємствами, а саме: для 
підвищення рівня лісистості, в тому числі на забезпечення функціонування 
державної лісової охорони; для виконання робіт зі створення захисних лісових 
насаджень та полезахисних лісових смуг на землях, які не зайняті лісом; для 
забезпечення охорони лісів від пожеж, гасіння лісових пожеж, протипожежне 
облаштування лісів; проведення лісопатологічних обстежень, винищувальних 
робіт в осередках шкідників та хвороб, виробництво біологічних препаратів; 
здійснення державного регулювання і контролю в мисливському господарстві 
та полюваннях; збереження та відтворення мисливської фауни, поліпшення 
мисливських угідь; створення лісових культур тощо); для оформлення 
державних актів на право постійного користування землею та проведення 
національної інвентаризації лісового фонду (КЕКВ 2281153)154.

2. За спеціальним фондом Держбюджету.
Відновлення бюджетного фінансування у 2019 році за КПКВК 2805060 (з 
2019 року — 2409060) було здійснено за рахунок коштів спеціального фонду 
Держбюджету України.

Паспортом цієї бюджетної програми на 2019 рік за спеціальним фондом 
Держбюджету затверджено видатки на здійснення заходів із 
лісовпорядкування, лісорозведення і відновлення лісів, охорони (у 
тому числі від пожеж) і захисту лісів, створення захисних лісових 
насаджень та полезахисних лісових смуг, а саме в сумі 288 000,0 тис. 
грн, що становило 41 % від потреби155, 156. При цьому, згідно з Публічним 
звітом Держлісагентства, ці кошти (а їх надійшло 256,5 млн грн), були 
спрямовані у 2019 році на підтримку підприємств південно- східного 
регіону157.

Відповідно до даних Паспорта бюджетної програми за КПКВК 2409060 
(до 2019 – 2805060) на 2020 рік за спеціальним фондом державного 
бюджету видатки на здійснення заходів із лісовпорядкування, 
лісорозведення і відновлення лісів, охорони (у тому числі від 
пожеж) і захисту лісів, створення захисних лісових насаджень 
та полезахисних лісових смуг були затверджені в розмірі, меншому за 
розмір видатків у попередньому 2019 році, та наразі становлять 254 200,0 
тис. грн158.

Загалом за умови відсутнього (в 2016–2018 роках) та недостатнього (2019 рік) 
фінансування з держбюджету за КПКВК 2805060 майже всі роботи в Україні 
в галузі ведення лісового та мисливського господарства здійснювалися за 
рахунок власних обігових коштів лісогосподарських підприємств, зокрема 
отриманих внаслідок реалізації ними деревини, товарів та надання послуг159, 160.

153   За кодом економічної класифікації видатків 
бюджету 2281 (КЕКВ 2281) «Дослідження і 
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм» здійснюються 
видатки, які забезпечують розвиток у певній 
галузі економіки (згідно з пп. 2.2.8.1. пп. 2.2.8. 
п. 2.2. глави 2 Інструкції щодо застосування 
економічної класифікації видатків бюджету, 
затвердженої наказом Міністерства фінансів 
України від 12.03.2012 р. № 333 (у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 21.06.2012 р. № 
754). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0456-12#Text). Відповідно до листа Державної 
казначейської служби України від 10.01.2018 
р. № 16-08/35-675, за КЕКВ 2281 необхідно 
здійснювати також видатки на проведення заходів і 
лісовпорядкування. URL: https://buhgalter.com.ua/
news/zastosuvannya-kekv/shchodo-zastosuvannya-
kekv-pri-zdiysnenni-vidatkiv-na-provedennya/).

154  Звіт за результатами державного фінансового 
аудиту виконання бюджетних програм Державним 
агентством лісових ресурсів України за період з 
01.01.2016 р. по 30.06.2019 р. від 23.01.2020 р. № 
07-22/1. Державна аудиторська служба України. 
Київ, 2020. С. 39. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/
doccatalog/document?id=158120

155  Про затвердження Паспорта бюджетної 
програми на 2019 рік: наказ Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 21.03.2019 
р. № 146. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/
napryamki/finansova-politika/byudzhetnij-proces/
pasporti-byudzhetnih-program/pasporti-byudzhetnih-
program-na-2019-rik

156  Звіт за результатами державного фінансового 
аудиту виконання бюджетних програм Державним 
агентством лісових ресурсів України за період з 
01.01.2016 р. по 30.06.2019 р. від 23.01.2020 р. № 
07-22/1. Державна аудиторська служба України. 
Київ, 2020. С. 39. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/
doccatalog/document?id=158120

157  Публічний звіт Державного агентства лісових 
ресурсів України за 2019 рік. URL: https://
menr.gov.ua/files/images/news_2020/260220
20/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0
%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20
%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20
%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20
%D0%97%D0%90%202019%20
%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf

158  Про внесення змін до паспорта бюджетної 
програми на 2020 рік: наказ Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України від 
27.05.2020 р. № 343. URL: https://menr.gov.ua/
files/docs/Passporta_KPKVK/2020/nakaz_173.pdf

159  Лісовій галузі надзвичайно важливо оновити 
законодавство: новини від 13.03.2019 р. Веб-сайт 
Державного агентства лісових ресурсів України. 
URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/
publish/article?art_id=199436&cat_id=32888

160  Публічний звіт Державного агентства лісових 
ресурсів України за 2019 рік. URL: https://
menr.gov.ua/files/images/news_2020/260220
20/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0
%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20
%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20
%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20
%D0%97%D0%90%202019%20
%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf

161  Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 
р. № 108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%
D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B7%D1%80#w1_2.

162  Про умови і розміри оплати праці керівників 
підприємств, заснованих на державній, 
комунальній власності, та об’єднань державних 
підприємств: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 19.05.1999 р. № 859. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-99-%D0%BF?find
=1&text=%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B
D%D0%BE%D0%BA#Text.

Довідково: 
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про оплату праці»161 
джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових 
підприємств  є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх 
господарської діяльності. Згідно зі ст. 16 цього Закону, оплата праці 
може здійснюватися за рахунок дотацій з бюджету. Умови та розмір 
оплати праці керівника лісогосподарського підприємства визначаються 
також з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих 
на державній, комунальній власності, та об’єднань державних 
підприємств» від 19.05.1999 р. № 859162.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12#Text
https://buhgalter.com.ua/news/zastosuvannya-kekv/shchodo-zastosuvannya-kekv-pri-zdiysnenni-vidatkiv-na-provedennya/
https://buhgalter.com.ua/news/zastosuvannya-kekv/shchodo-zastosuvannya-kekv-pri-zdiysnenni-vidatkiv-na-provedennya/
https://buhgalter.com.ua/news/zastosuvannya-kekv/shchodo-zastosuvannya-kekv-pri-zdiysnenni-vidatkiv-na-provedennya/
http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158120
http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158120
https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/byudzhetnij-proces/pasporti-byudzhetnih-program/pasporti-byudzhetnih-program-na-2019-rik
https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/byudzhetnij-proces/pasporti-byudzhetnih-program/pasporti-byudzhetnih-program-na-2019-rik
https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/byudzhetnij-proces/pasporti-byudzhetnih-program/pasporti-byudzhetnih-program-na-2019-rik
https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/byudzhetnij-proces/pasporti-byudzhetnih-program/pasporti-byudzhetnih-program-na-2019-rik
http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158120
http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158120
https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf 
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https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf 
https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf 
https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf 
https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf 
https://menr.gov.ua/files/docs/Passporta_KPKVK/2020/nakaz_173.pdf
https://menr.gov.ua/files/docs/Passporta_KPKVK/2020/nakaz_173.pdf
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=199436&cat_id=32888
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=199436&cat_id=32888
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Крім того, у 2017 році на законодавчому рівні була обмежена 
можливість отримання лісогосподарськими підприємствами 
коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою КПКВК 
2805060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і 
захист лісів в лісовому фонді», на здійснення заходів із ведення лісового 
і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, 
створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

За бюджетною програмою КПКВК 2409060 (до 2019 року 
— 2805060) можуть отримувати кошти лише державні 
лісогосподарські підприємства, які не проводять рубки 
головного користування.
Згідно з п. 3 новоприйнятого Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і 
мисливського господарства…163, з 23.12.2017 р. (дня набрання чинності цим 
Порядком) одержувачами бюджетних коштів є лише:

• державні об’єднання (підприємства), які ведуть лісовпорядкування, 
на землях підприємств, що належать до сфери управління 
Держлісагентства;

• державні лісогосподарські підприємства, що належать до сфери 
управління Держлісагентства, які не проводять рубки головного 
користування відповідно до обґрунтованих показників з урахуванням 
регіональних особливостей та природно-кліматичних умов.

Цей новий Порядок прийшов на заміну іншому — Порядку від 21.02.2007 
р. № 253, за яким одержувачами бюджетних коштів могли бути будь-які 
об’єднання, підприємства та установи, які забезпечують здійснення 
заходів, передбачених бюджетною програмою 164.

Тобто відповідно до цих законодавчих змін лісгоспи, які, хоч і мають 
незначний обсяг рубок головного користування, але є збитковими чи 
з низькою рентабельністю через  певні обставини, у т. ч. природно-
кліматичні умови (до таких,  наприклад, відносяться ДП «Долинське лісове 
господарство», ДП «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство» (степова 
зона)165), позбавлені можливості отримувати державну фінансову підтримку 
для покращення їх складного фінансового становища та забезпечення 
можливостей на належному рівні виконувати покладені функції. 

З огляду на  цілі України щодо забезпечення збереження лісів та збільшення 
лісистості на її території та враховуючи проблеми зміни клімату, а також 
складне фінансове становище окремих лісогосподарських підприємств 
(особливо в східних та південних областях) чи стосовно територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду (де ще дозволені рубки головного користування) 
тощо, рекомендовано переглянути положення п. 3 нового Порядку 
та змінити його (чи встановити виключення з нього, або ін.), щоб 
підприємства, які мають незначний обсяг рубок головного користування 
(принаймні в неексплуатаційних лісах), не були позбавлені можливості 
отримувати державну фінансову підтримку.

163  Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для фінансування заходів з ведення лісового і 
мисливського господарства, охорони і захисту 
лісів у лісовому фонді, створення захисних 
лісових насаджень та полезахисних лісових 
смуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 
20.12.2017 р. № 1016. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1016-2017-%D0%BF#Text.

164  Про затвердження Порядку використання 
коштів державного бюджету, що виділяються 
для здійснення заходів з ведення лісового і 
мисливського господарства, охорони і захисту 
лісів: постанова Кабінету Міністрів України від 
21.02.2007 р. № 253. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/253-2007-%D0%BF#Text

165  Аудиторський звіт за результатами 
державного фінансового аудиту діяльності 
державного підприємства «Долинське 
лісове господарство» за період з 01.01.1016 
по 31.03.2019 від 25.06.2019 р. № 11.07-21/2. 
Управління Східного офісу Держаудитслужби в 
Кіровоградській області. м. Долинська, 2019. С. 
20. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/
document?id=150724

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1016-2017-%D0%BF#Text.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1016-2017-%D0%BF#Text.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2007-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2007-%D0%BF#Text
http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=150724
http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=150724
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Загалом, за оцінками багатьох спеціалістів, постійне недофінансування з держбюджету негативно впливає на 
ведення та розвиток лісового й мисливського господарства в Україні в цілому і в лісодефіцитних 
областях особливо, а саме:

• «не сприяє виконанню на належному рівні та у запланованих обсягах заходів з ведення лісового і мисливського 
господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді» (Звіт про результати аудиту ефективності 
використання бюджетних коштів на ведення лісового і мисливського господарства…, затверджений Рішенням 
Рахункової палати від 25.10.2016 р. № 22-1166);

• призводить до таких наслідків, як: 

а) роботи зі створення 
нових насаджень на 
малопродуктивних і 
деградованих землях, у 
тому числі полезахисних 
лісових смуг, проводяться в 
недостатніх обсягах;

б) нікому гасити пожежі 
(досвід показує, що 
потужностей та можливостей 
ДСНС недостатньо для 
вчасного та ефективного 
гасіння пожеж);

в) не здійснюється на 
належному рівні охорона лісу 
від незаконних рубок;

г) відмічено різке збільшення 
шкідників та хвороб лісу;

ґ) припинено вирощування 
посадкового матеріалу 
на півдні та сході, що 
унеможливить у подальшому 
створення лісових насаджень 

(Публічний звіт Державного 
агентства лісових ресурсів 
України за 2019 рік)167;

д) не проводяться 
заходи з охорони і 
захисту лісу від пожеж; 
припинено облаштування 
протипожежних розривів 
та мінералізованих смуг і 
догляд за ними, утримання та 
забезпечення функціонування 
лісових  пожежних станцій 
і пунктів спостереження, 
утримання тимчасових 
пожежних наглядачів, 
упорядження рекреаційних 
ділянок, гасіння лісових 
пожеж та протипожежна 
пропаганда;

е) не здійснюються 
лісовпорядні роботи, 
що унеможливлює  
довгострокове планування 
лісогосподарських  заходів;

є) звільняються 
висококваліфіковані фахівці 
галузі (пояснювальна 
записка до проекту Закону 
України «Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо удосконалення 
механізму фінансового 
забезпечення лісової 
галузі)»)168;

ж) під загрозою дестабілізації 
довкілля, посилення водної 
та вітрової ерозії, деградації 
сільськогосподарських 
угідь опинилися сотні 
тисяч гектарів земель 
південних та східних 
областей, що є не відомчою, 
а загальнодержавною 
проблемою (веб-
сайт Тернопільського 
обласного управління 
лісового та мисливського 
господарства)169.

Потрібно прискорити створення Державного 
фонду розвитку лісового господарства України
На думку Держлісагентства України, розв’язати проблему 
забезпечення бюджетною підтримкою на постійній 
основі заходів із ведення лісового і мисливського 
господарства, охорони і захисту лісів, створення захисних 
лісових насаджень та полезахисних лісових смуг можна 
шляхом створення Державного фонду розвитку 

лісового господарства України у складі спеціального 
фонду Державного бюджету України. Кошти цього фонду 
запропоновано акумулювати від надходжень рентної 
плати за спеціальне використання лісових ресурсів та за 
рахунок лісових платежів і штрафів. Витрачатися кошти 
фонду, крім фінансування першочергових заходів із 
лісовідновлення, охорони та захисту лісів у нересурсних 
областях, мають на технічне переоснащення, будівництво 
лісових доріг, інноваційний розвиток, наукові 
дослідження тощо.

166  Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді та 
розпорядження об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, затверджений рішенням Рахункової палати від 
25.10.2016 р. № 22-1. Київ, 2016. С. 20. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2016/zvit_22-1_2016/Zvit_22-1.pdf
167  Публічний звіт Державного агентства лісових ресурсів України за 2019 рік. URL: https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%
9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20
%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf
168  Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі): Загальні новини (27 
вересня). Веб-сайт Товариства лісівників України. URL: https://tlu.kiev.ua/pro-nas/novini-zakhodi/novina/article/proekt-zakonu-ukrajini-pro-vnesennja-zmin-do-bjudzhetnogo-kodeksu-
ukrajini-shchodo-udoskonalennja-mekhanizmu.html
169  Відсутність фінансування лісової галузі створить соціальні проблеми та вплине на екологічну безпеку України: новина 11.02.2016 р. Веб-сайт Тернопільського обласного 
управління лісового та мисливського господарства. URL: https://ternopillis.gov.ua/no_cache/pres-sluzhba/novina/article/vidsutnist-finansuvannja-lisovoji-galuzi-stvorit-socialni-
problemi-ta-vpline-na-ekologichnu-bezpeku.html

https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2016/zvit_22-1_2016/Zvit_22-1.pdf
https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf 
https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf 
https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/26022020/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%A3%20%D0%97%D0%90%202019%20%D0%A0%D0%86%D0%9A.pdf 
https://tlu.kiev.ua/pro-nas/novini-zakhodi/novina/article/proekt-zakonu-ukrajini-pro-vnesennja-zmin-do-bjudzhetnogo-kodeksu-ukrajini-shchodo-udoskonalennja-mekhanizmu.html 
https://tlu.kiev.ua/pro-nas/novini-zakhodi/novina/article/proekt-zakonu-ukrajini-pro-vnesennja-zmin-do-bjudzhetnogo-kodeksu-ukrajini-shchodo-udoskonalennja-mekhanizmu.html 
https://ternopillis.gov.ua/no_cache/pres-sluzhba/novina/article/vidsutnist-finansuvannja-lisovoji-galuzi-stvorit-socialni-problemi-ta-vpline-na-ekologichnu-bezpeku.html
https://ternopillis.gov.ua/no_cache/pres-sluzhba/novina/article/vidsutnist-finansuvannja-lisovoji-galuzi-stvorit-socialni-problemi-ta-vpline-na-ekologichnu-bezpeku.html
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Правовим підґрунтям для створення такого фонду 
є пп. «а» пп. 1 п. 1 Указу Президента України «Про 
додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, 
раціонального природокористування та збереження 
об’єктів природно-заповідного фонду» від 21.11.2017 
р. № 381/2017, в якому Кабінет Міністрів України 
було зобов’язано розробити та внести на розгляд 
Верховної Ради України законопроект щодо 
удосконалення системи фінансування та 
розвитку лісового господарства, зокрема шляхом 
створення державного фонду розвитку лісового 
господарства, визначивши джерела його наповнення 
та напрями спрямування коштів, у тому числі 
передбачивши можливість зарахування до такого фонду 
відповідно рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів (строк виконання — до 1 грудня 2017 
року)170. 

Крім того, рішенням профільного Комітету Верховної 
Ради України (2019 рік) також було рекомендовано 
Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів 
України, Міністерству енергетики та захисту довкілля 
України, Державному агентству лісових ресурсів України 
розглянути питання щодо:

а) можливості створення Державного фонду 
розвитку лісового господарства;

б) можливості збільшення обсягу видатків 
за бюджетною програмою КПКВК 2409060 
«Ведення лісового і мисливського господарства, 
охорона та захист лісів в лісовому фонді»171.

170  Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду: Указ Президента 
України від 21.11.2017 р. № 381/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381/2017#Text
171  Про затвердження Рекомендацій виїзного засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України на тему: «Проблемні питання в 
лісовій галузі та їх законодавче врегулювання»: рішення Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України від 18.12.2019 р. № 20/11. С. 3. 
URL: http://komekolog.rada.gov.ua/uploads/documents/35835.pdf

Однак за відсутності бюджетного фінансування вся 
діяльність підприємства в цей період здійснювалася за 
рахунок коштів, отриманих від реалізації лісопродукції 
та вирощеної сільськогосподарської продукції, 
відтворення рослин (декоративні цілі), що не повною 
мірою забезпечило підвищення продуктивності, 
поліпшення якісного складу лісів державної власності, 
їх охорону, захист та відтворення, проведення 
лісовпорядкування (наприклад, було скорочено обсяги 
лісорозведення (створення захисних лісових смуг) 
та ін.). Зокрема, у зв’язку з тим, що основну частину 
(понад 90%) заготовленої та реалізованої деревини 
підприємства складає дров’яна деревина, витрати 
на їх заготівлю не покривають отриманих цим 
підприємством доходів. Загалом протягом 2016-
го - І кварталу 2019 року підприємство від здійснення 
операційної діяльності отримувало збитки, 
зокрема: за 2016 рік збитки від операційної діяльності 
склали 433,0 тис. грн, за 2017 рік — 549,0 тис. грн, за 
2018 рік — 31,0 тис. грн та за перший квартал 2019 
року — 8,0 тис. грн.

Така ситуація навіть стала підставою для 
висновку аудиторів Управління Східного офісу 
Держаудитслужби в Кіровоградській області по 
цьому підприємству, що відсутність державної 
підтримки заходів із ведення лісового та мисливського 
господарства є тим фактором, який негативно впливає 
на фінансово-господарську діяльність підприємства та 
призводить до його скрутного фінансового становища. 
Внаслідок цього відбувається скорочення обсягів 
лісорозведення та не здійснюється на належному рівні 
охорона лісу, зокрема від незаконних рубок.

Кейс 1 Відсутність фінансової 
підтримки з боку держави 
заходів із підвищення 
продуктивності, поліпшення 
якісного складу лісів державної 
власності, їхньої охорони, 
захисту й відтворення, 
лісовпорядкування негативно 
впливає на фінансово-
господарську діяльність 
лісогосподарських підприємств 
(особливо в степових і 
південних областях).

Протягом 2016–2018 років ДП 
«Долинське лісове господарство» 
(Кіровоградська обл., степова 
зона) не отримувало бюджетне 
фінансування на заходи із 
ведення лісового та мисливського 
господарства. При цьому 
підприємство подавало до 
Кіровоградського обласного 
управління лісового та мисливського 
господарства розрахунки потреби 
в бюджетних асигнуваннях на 
ведення лісового та мисливського 
господарства, охорону та захист 
лісів у лісовому фонді на 2016–2018 
роки, а саме: на 2016 рік потреба 
обрахована в розмірі 3715,0 тис. грн, 
на 2017 рік — 3186,0 тис. грн, на 2018 
рік — 4306,0 тис. грн.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381/2017#Text
http://komekolog.rada.gov.ua/uploads/documents/35835.pdf
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(згідно з матеріалами Аудиторських звітів за 
результатами державного фінансового аудиту діяльності 

ДП «Долинське лісове господарство» за період з 01.01.1016 
по 31.03.2019172; ДП «Сєвєродонецьке лісомисливське 
господарство» за період з 01.06.1016 по 31.03.2019 173

Подібна ситуація склалась також 
у Державному підприємстві 
«Сєвєродонецьке лісомисливське 
господарство» (Луганська обл., 
степова зона).

Довідково: 
Ліси степової зон, до яких відносяться й ліси на території ДП «Долинське лісове 
господарство» (Кіровоградська обл.), не є експлуатаційними. «Вони мають низьку 
продуктивність та виконують переважно захисні та рекреаційні функції. Одним із 
факторів, що впливає на низьку якість деревини, що заготовлюється, є особливості рубок 
формування і оздоровлення лісових насаджень у ДП «Долинське лісове господарство». 
Так, найбільша питома вага в цих рубках припадає на вибіркові санітарні рубки, для яких 
характерне вилучення з насаджень сухостійних, всихаючих, ослаблених та пошкоджених 
окремих дерев (шкідниками, хворобами та внаслідок природних явищ і техногенних 
впливів)».

172  Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності державного підприємства «Долинське лісове господарство» за період з 01.01.1016 по 31.03.2019 
від 25.06.2019 р. № 11.07-21/2. Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області. м. Долинська, 2019. С. 18. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/
document?id=150724
173  Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності державного підприємства «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство» за період з 01.06.1016 
по 31.03.2019 від 31.05.2019 р. № 07-21/01. Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Луганській області. Сєвєродонецьк, 2019. 72 с. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/
kru/doccatalog/document?id=149698

© Андрій Плига
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3.2. ДЕВІДЕНДИ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ 
(ВІДРАХУВАННЯ ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ (ДОХОДУ) 
ДЕРЖАВНИХ УНІТАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОЇ 
ГАЛУЗІ)
Серед проблем у сфері фінансування лісового сектору ряд фахівців 
називають надмірний рівень податкового тиску на державні 
підприємства лісового та мисливського господарства, що 
полягає у виплаті 90 % (у 2019 році), 80 % (у 2020 році) 
дивідендів з чистого прибутку на користь держави як 
обов’язкового платежу. І це поряд зі сплатою рентних платежів та 
інших податків і зборів.

Особливості відрахування частини прибутку (доходу) 
державними підприємствами, зокрема державними 
підприємствами лісового та мисливського господарства 
(постійними лісокористувачами), визначені Законом 
України «Про управління об’єктами державної 
власності» від 21.09.2006 р. № 185-V174.

Відповідно до ч. 1 ст. 11-1 вказаного Закону державні 
унітарні підприємства та їх об’єднання зобов’язані 
спрямовувати частину чистого прибутку (доходу) до 
Державного бюджету України у розмірі не менше 30% 
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України.

Порядок відрахування до державного бюджету частини 
чистого прибутку (доходу) державними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями був затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
23.02.2011 р. № 138 175.

Згідно з Постановою Уряду України від 04.12.2019 р. 
№ 1015176, якою були внесені зміни до п. 1 вказаного 
Порядку, у 2019 році частина чистого прибутку 
(доходу), що відраховується державними унітарними 

підприємствами та їх об’єднаннями до державного 
бюджету, становила 90 %.

Тобто у державних лісогосподарських підприємств у 
2019 році залишилося лише 10% на власні фінансово-
господарські потреби, якими вони могли самостійно 
розпоряджатися.

Незначним послабленням у податковому навантаження 
на ці підприємства можна вважати нещодавні зміни 
положень п. 1 вказаного Порядку177 на підставі Постанови 
Уряду від 06.05.2020 р. № 349178, згідно з якими було 
зменшено відсоток відрахування до державного бюджету 
частини чистого прибутку (доходу) державними 
лісогосподарськими підприємствами та їх об’єднаннями 
з 90 % до 80 %.

Зокрема, чинна сьогодні (станом на 31.05.2020 р.) 
редакція п. 1 цього Порядку  встановлює, що частина 
чистого прибутку (доходу), яка відраховується 
державними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями до державного бюджету за відповідний 
період, становить: починаючи з 1 січня 2019 року — 90%, 
з 1 січня 2020 р. - 80 %.

174 Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. № 185-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16
175  Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями: постанова Кабінету Міністрів 
України від 23.02.2011 р. № 138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/138-2011-%D0%BF
176  Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1015. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1015-2019-%D0%BF#n13
177  Мова йде про Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями був затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138.
178  Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями: 
постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. № 349. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349-2020-%D0%BF#n6

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/138-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1015-2019-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349-2020-%D0%BF#n6
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Тобто у державних лісогосподарських підприємств у 
2020 році має залишитись 20 % на власні фінансово-
господарські потреби, якими вони зможуть самостійно 
розпоряджатися.

Опитані експерти та інші фахівці179 зазначають, що такий 
розмір чистого прибутку (доходу) — 10 % (у 2019 році) та 
20% (у 2020 році), — який залишається у розпорядженні 
державних лісогосподарських підприємств після 
сплати дивідендів державі, є не просто недостатнім для 
належного виконання ними своїх функцій, а й може 
призвести до суттєвого погіршення їхнього фінансового 
стану та навіть банкрутства. Цей аспект набуває ще 
більшої актуальності в контексті відсутності бюджетного 
фінансування (підтримки) з боку держави цих 
підприємств та наявного надмірного податкового тиску 

(зі сплати рентних платежів, інших податків та зборів).

Згідно з позицією окремих спеціалістів, з якою важко 
не погодитися, це також звужує власні можливості 
державних лісогосподарських підприємств стосовно 
збільшення обсягів реінвестування отриманих 
прибутків180.

Крім цього, звертає на себе увагу така проблема, 
як нестабільність державної політики щодо 
визначення розміру дивідендів, які підлягають сплаті 
лісогосподарськими підприємствами — постійними 
лісокористувачами державі, зокрема через постійні зміни 
такого розміру на підставі окремих рішень Кабінету 
Міністрів України, що проілюстровано в табл. 3.4 та на 
прикладі, розглянутому у кейсі 2.

№ Період часу/роки

Частина чистого 
прибутку (доходу), яка 

повинна відраховуватися 
державними ЛГ181 до 

держбюджету

Постанови Уряду, згідно з якими відбувались зміни п. 1 Порядку 
відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку 

(доходу) державними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. 

№ 138

1.

 2016-2018 рр. 75% від 30.12.2015 р. № 1156 (набрала чинності 
06.01.2016 р.) – Постанова КМУ «Про внесення змін до 
пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету 
частини чистого прибутку (доходу) державними 
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями»182

2.

з 01.01.2019 р. 
по 17.12.2019 р.

90 % – для підприємств, 
обсяг чистого прибутку 

яких фактично у 
відповідному звітному 

періоді становить більше 
50000 тис. грн, і 50 % – 
для інших підприємств

від 24.04.2019 р. № 363 (набрала чинності 
27.04.2019 р.) – Постанова КМУ «Про внесення 
зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного 
бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними 
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України»183

3.

з 01.01.2019 р. 
по 31.12.2019 р.

90 % від 04.12.2019 р. № 1015 (набрала чинності 
17.12.2019 р.) – Постанова КМУ «Про внесення змін 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України»

4.

з 01.01.2020 р. 80 % від 06.05.2020 р. № 349 (набрала чинності 
13.05.2020 р.) – Постанова КМУ «Про внесення змін до 
пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету 
частини чистого прибутку (доходу) державними 
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями»

179 «Подарунок» під ялинку від уряду. Було 50, стало 90 % оподаткування чистого прибутку державних підприємств. Спеціально роблять банкрутами ДП,чи через економічне 
невігластво? (публікація від 17.12.2019; містить коментар Ю. Марчука, голови Товариства лісівників України). URL: https://www.openforest.org.ua/128946/
180  Киценко О. П. Правове регулювання державної фінансової підтримки лісового господарства в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2019. С. 106. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/
download/diss/Brovdii/d_Brovdii.pdf
181  ЛГ – лісогосподарські підприємства.
182  Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями: 
постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1156. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1156-2015-%D0%BF#n6
183  Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 363. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/363-2019-%D0%BF#n5

3.4
Таблиця

https://www.openforest.org.ua/128946/
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Brovdii/d_Brovdii.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Brovdii/d_Brovdii.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1156-2015-%D0%BF#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2019-%D0%BF#n5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2019-%D0%BF#n5
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бюджету, а інші 50% можна буде залишити та 
використати на фінансово-господарські потреби цього 
підприємства.

Приміром, державне підприємство «Берегівське лісове 
господарство» за перших 9 місяців (або за перших три 
квартали) 2019 року задекларувало 5 037 тис. грн 
чистого прибутку, з яких:

а) 2 518,5 тис. грн, що становить 50 % від 
чистого прибутку, сплатило до бюджету, 
виконуючи вимогу абз. 1 п. 1 Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку відрахування до державного бюджету 
частини чистого прибутку (доходу) державними 
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» 
від 23.02.2011 р. № 138 (в редакції, що діяла на той 
час до вказаних змін); 

б) решту 50%, що мали залишитися у 
розпорядженні підприємства (до вказаних 
змін):

• 2 356,0 тис. грн витратило на 
капітальні видатки лісгоспу 
(придбання, ремонт основних 
засобів, будівництво лісової 
автодороги);

• 162,5 тис. грн залишилося 
нерозподіленими.

Отже, в результаті запровадження наприкінці 2019 
року нових фінансових зобов’язань перед бюджетом 
ДП «Берегівське лісове господарство» опинилося в 
складній ситуації, за якої хоч і повинно було, але вже 
не мало фінансової можливості доплатити в бюджет 
до вже сплачених 50% ще додаткових 40% від чистого 
прибутку за 2019 рік (щоб виконати нову законодавчу 
вимогу про сплату до бюджету 90% від чистого 
прибутку за 2019 рік), оскільки згідно з чинним на той 
час законодавством (до його змін від 17.12.2019 р.) вже 
витратило частину цих коштів, зокрема на капітальні 
видатки. Ця проблемна ситуація триває досі, оскільки 
підприємство станом на 31.05.2020 р. залишалося 
боржником з  часткової доплати 40% від чистого 
прибутку за 2019 рік зокрема у розмірі 1 300,0 тис. грн.

Кейс 2 Про окремі негативні наслідки 
нестабільної державної 
політики щодо сплати до 
бюджету частини чистого 
прибутку (доходу) державними 
унітарними підприємствами 
та їх об’єднаннями у сфері 
лісового господарства.

Згідно із законодавчими змінами, 
прийнятими наприкінці 2019 
року184, був збільшений розмір 
частини чистого прибутку (доходу), 
що відраховується державними 
унітарними підприємствами та 
їх об’єднаннями до державного 
бюджету за відповідний період, а 
саме: з 50% до 90 %185 (відповідно, 
зменшено розмір коштів, що 
залишаються у розпорядженні цих 
підприємств — з 50% до 10%). Ці 
вимоги поширювалися також на 
державні унітарні підприємства 
лісового та мисливського 
господарства.

Причому таке збільшення 
відрахувань, хоч і було введене 
у грудні 2019 року, однак мало 
застосовуватися з більш раннього 
періоду — з 1 січня 2019 року.

В результаті цих законодавчих змін, 
які можна назвати несподіваними, в 
зоні ризику та/або навіть у складній 
фінансовій ситуації опинилися ті 
підприємства лісової галузі, які 
вже розпорядилися коштами в 
розмірі більш як 10% на так звані 
власні потреби. Справа в тому, що 
підприємства протягом перших 
11 місяців 2019 року планували 
та здійснювали фінансово-
господарську діяльність, спираючись 
на чинні законодавчі вимоги про 
те, що 50% від чистого прибутку 
необхідно буде перерахувати до 

184  Наприкінці 2019 року, а саме 04 грудня, була прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 1015 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України» (набула чинності 17.12.2019 р.). Цей нормативно-правовий акт вносив зміни до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» від 23.02.2011 р. № 138.
185  Відповідно до попередньої редакції (від 27.04.2019 р.) Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138, частина чистого прибутку (доходу), що відраховується 
державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету за відповідний період за результатами фінансово-господарської діяльності, починаючи з 
1 січня 2019 р. збільшилася до 90% для підприємств, обсяг чистого прибутку яких фактично у відповідному звітному періоді становить більше 50 000 тис. гривень, і 50% — для 
інших підприємств.
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В цьому аспекті можна погодитися з позицією 
представників Державної аудиторської служби України, 
що зростання з 2016 року розміру відрахування 
частини чистого прибутку до державного бюджету не 
сприяє покращенню фінансового стану державних 
лісогосподарських підприємств, в тому числі 
унеможливлює розвиток ними виробництва, ефективне 
ведення лісового господарства та можливості оновлення 
матеріально-технічної бази186.

Наприклад, ДП «Сокирянське лісове господарство» (ще 
за часів, коли розмір чистого прибутку лісогосподарських 
підприємств, який підлягав перерахуванню до 
держбюджету, становив 75%) зазначало, що «якщо 

раніше при 15% частини прибутку (дивідендів) 
підприємство мало змогу оновлювати основні фонди, 
придбати техніку для виробництва, то на сьогоднішній 
день при 75% підприємство змушене залучати позичкові 
кошти для їх оновлення або ж відмовлятися від них 
взагалі»187.

Отже, державна політика в розглянутому аспекті 
(встановлення  розміру дивідендів, які лісогосподарські 
підприємства — постійні лісокористувачі  повинні 
сплачувати до державного бюджету) потребує виваженого 
перегляду, змін (у тому числі щодо зменшення розміру 
частини чистого прибутку (доходу), який підлягає сплаті 
до держбюджету) та відносної стабільності.

186  Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності державного підприємства «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство» за період з 01.01.2016 
р. по 30.09.2018 р. від 29.12.2018 р. № 070-24/01. Відділ контролю у сфері агропромислового комплексу, екології та природокористування Управління Західного офісу 
Держаудитслужби у Волинській області. Луцьк, 2018. С. 22. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=146048

187  Вплив змін до податкового законодавства лісгоспу (автор Твердохліб Н. Ф. – головний бухгалтер ДП «Сокирянське лісове господарство»). Новини: 04 лютого. Веб-сайт 
Державного підприємства «Сокирянське лісове господарство». URL: https://soklis.com.ua/no_cache/novini/novina/article/vpliv-zmin-do-podatkovogo-zakonodavstva-lisgospu.html

© Bogomaz Conservation Photography/ WWF-Ukraine
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https://soklis.com.ua/no_cache/novini/novina/article/vpliv-zmin-do-podatkovogo-zakonodavstva-lisgospu.html
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3.3. РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
Відповідно до ч. 1 ст. 77 Лісового кодексу України, спеціальне 
використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
встановлюється Податковим кодексом України (ч. 1 ст. 77 Лісового 
кодексу України).

У цьому кодексі, зокрема, визначено, що рентна плата за 
спеціальне використання лісових ресурсів відноситься до 
загальнодержавних податків (згідно з пп. 9.1.6 п. 9.1. ст. 9; пп. 
14.1.217 п. 14.1 ст. 14; пп. 251.1.6 п. 251.1 ст. 251). 

Довідково: 
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів входить до складу рентних 
платежів України, серед яких також: рентна плата за користування надрами для видобування корисних 
копалин; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; 
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України; рентна плата за спеціальне використання 
води; рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 
нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України (ст. 
251 Податкового кодексу України). А згідно з п. 273.1 ст. 273 Податкового кодексу України, рентна плата 
також разом із земельним податком є складовими податку за лісові землі.

юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені 
підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні 

представництва нерезидентів, які отримують доходи з 
джерел їх походження з України або виконують агентські 

(представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх 
засновників

які здійснюють спеціальне використання лісових 
ресурсів на підставі спеціального дозволу 
(лісорубного квитка або лісового квитка) або 
відповідно до умов договору довгострокового 
тимчасового користування лісами

фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право 
безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати 

лісові ресурси відповідно до лісового законодавства)

фізичні особи – підприємці

Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 
(згідно з п. 256.1 ст. 256 Податкового кодексу України) є лісокористувачі:



WWF - УКРАЇНА 2020 58

деревина: заготовлена в порядку рубок головного користування 

заготовлена під час проведення заходів щодо поліпшення 
якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних 
властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки 
догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові 
лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, 
ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від 
віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні 
рубки)

заготовлена під час проведення заходів з розчищення 
лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з 
будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо

другорядні лісові матеріали: заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, 
деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, 
передбачених нормативно-правовими актами з ведення 
лісового господарства

побічні лісові користування: заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих 
плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання 
лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних 
лісових користувань, передбачених нормативно-правовими 
актами з ведення лісового господарства

використання корисних властивостей лісів: для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, 
туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення 
науково-дослідних робіт

Об’єктом оподаткування рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів (згідно з п. 256.2 ст. 256 Податкового кодексу України) є:

Розмір рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів визначається і сплачується відповідно до ставок, визначених у 
пунктах 256.3, 256.10 ст. 256 Податкового кодексу України. 

Довідково: 
Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів — деревини встановлені у Податковому 
кодексі України залежно від: поясу лісів (перший, другий), найменування лісової породи (деревини 
основних188 та неосновних189 лісових порід),  величини та типу деревини (дров’яна, ділова (велика, середня, 
дрібна)), розряду кожного кварталу (урочища), виходячи з відстані між центром кварталу і найближчим 
нижнім складом лісозаготівельника, до якого деревина вивозиться безпосередньо з лісосіки, або пунктом 
відвантаження деревини залізницею (1-й розряд — до 10 км; 2-й — від 10,1 до 25 км; 3-й — від 25,1 до 
40 км; 4-й — від 40,1 до 60 км; 5-й — від 60,1 км і більше). За заготівлю другорядних лісових матеріалів, 
здійснення побічних лісокористувань та використання корисних властивостей лісів ставки рентної плати 
встановлюються Верховною Радою АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

188  Відповідно до п. 256.3 ст. 256 Податкового кодексу України до деревини основних лісових порід відносяться: сосна, модрина, ялина, ялиця, дуб (окрім дуба коркового), ясен, 
клен (крім явора), бук, береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа, осика, вільха сіра, тополя.

189  Відповідно до п. 256.3 ст. 256 Податкового кодексу України до деревини неосновних лісових порід відносяться: самшит, бархат, горіх, груша, кизил, явір, абрикос, вишня, 
ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня, каштан, дуб корковий, барбарис, гледичія, кипарис, шипшина, акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, 
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха, верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях).
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Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів за період 2015-2020 років наведені в таблиці 3.5.

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Зростання ставки 
з 2015 по 2020, %

За заготівлю 1 
куб.м деревини 
основних 
лісових порід, 
грн

від 0,66 
до 449,38

від 
0,92 до 
629,13

від 1,02 до 
694,56

від 1,19 до 
811,25

від 1,79 до 
1216,88

від 1,79 до 
1216,88

на 171,2 % та 
170,8 %

За заготівлю 1 
куб.м деревини 
неосновних 
лісових порід, 
грн

від 1,34 
до 790,44

від 
1,40 до 
1106,62

від 1,55 до 
1221,71

від 1,81 до 
1426,96

від 2,72 до 
2140,44

від 2,72 до 
2140,44

на 102,99 % та 
170,8 %

На підставі даних, наведених у табл. 3.5,  
можна зробити висновок, що з 2019 року 
ставки рентної плати в Україні за 
спеціальне використання лісових ресурсів 
зросли від 102,99% до 171,2 % порівняно 
з 2015 роком (при цьому з 2019 року такі 
ставки були збільшені на 50% порівняно 
з попереднім 2018 роком). Це вказує на 
пріоритетність фіскального інтересу (функції) 
держави в частині цього рентного платежу.

Ставки рентної плати з 2019 року 
зросли від 102,99% до 171,2 % 
порівняно з 2015 роком
Опитані експерти та інші фахівці190 вважають, 
що прагнення миттєво поповнити бюджет, 
у тому числі за рахунок збільшення розміру 
ставок рентної плати за спецвикористання 
лісових ресурсів, а також інші часті зміни 
в податковому законодавстві є однією з 
найбільших проблем оподаткування у сфері 
лісових відносин. Таке зростання ставок, 

по-перше, збільшує фінансовий тягар на 
лісогосподарські підприємства, а по-друге, 
в Україні відсутня відносна стабільність у 
цьому питанні, що заважає лісогосподарським 
підприємствам дотримуватися запланованих 
показників фінансових надходжень і витрат, 
унеможливлює розвиток підприємств, а 
також відновлення, догляд і збереження лісу 
через збільшення витратної частини бюджету 
підприємства. Чинні розміри ставок рентної 
плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів рекомендовано переглянути на 
предмет їхньої обґрунтованості й зменшити, 
якщо для цього будуть підстави. Вкрай 
необхідна також їх відносна стабільність, 
зокрема в частині динаміки збільшення 
розміру.

Порядок розподілу між бюджетами 
коштів, що надійшли від сплати рентної 
плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів, визначено у 
Бюджетному кодексі України (табл. 3.5).

190 Вплив змін до податкового законодавства лісгоспу (автор Твердохліб Н. Ф. — головний бухгалтер ДП «Сокирянське лісове господарство»): 
новини (4 лютого). Веб-сайт Державного підприємства «Сокирянське лісове господарство». URL: https://soklis.com.ua/no_cache/novini/novina/
article/vpliv-zmin-do-podatkovogo-zakonodavstva-lisgospu.html.

3.5
Таблиця

https://soklis.com.ua/no_cache/novini/novina/article/vpliv-zmin-do-podatkovogo-zakonodavstva-lisgospu.html.
https://soklis.com.ua/no_cache/novini/novina/article/vpliv-zmin-do-podatkovogo-zakonodavstva-lisgospu.html.
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РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ ВІД РЕНТНОЇ ПЛАТИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ:

а) у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування:

37 %
до доходів загального фонду Державного бюджету 
України

згідно з п. 3 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу 
України

26 % до доходів спеціального фонду Державного 
бюджету України

згідно з п. 13-4 ч. 3 ст. 29 Бюджетного кодексу 
України

37 %
до доходів загального фонду бюджетів міст 
республіканського АР Крим та обласного значення, 
міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, 
бюджетів об’єднаних територіальних громад

згідно з п. 2 ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодексу 
України

б) крім частини деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

100 %

до доходів загального фонду бюджетів міст 
республіканського АР Крим та обласного значення, 
міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, 
бюджетів об’єднаних територіальних громад (у 
випадку місцезнаходження (місця розташування) 
лісових ресурсів на вказаних територіях)

згідно з п. 30 ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодексу 
України

100 %
до доходів загального фонду бюджетів міст 
районного значення, сільських, селищних 
бюджетів (у випадку місцезнаходження (місця 
розташування) лісових ресурсів на вказаних 
територіях)

згідно з п. 3 ч. 1 ст. 69 Бюджетного кодексу 
України

 У 2018 році Бюджетний кодекс України було доповнено 
новим пунктом 15-1191 до ч. 4 ст. 30, який встановлював, 
що кошти, отримані до спеціального фонду Державного 
бюджету України192, спрямовуються на ведення 
лісового і мисливського господарства, охорону і 
захист лісів в лісовому фонді. При цьому уточнено, 
що здійснюється це лише за рахунок джерел, 
визначених п. 13-4 ч. 3 ст. 29 цього Кодексу 
(тобто за рахунок 26 %, які надходять до спецфонду 
Держбюджету України від сплати рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів – Прим. 
автора).

Згідно з твердженням колишнього голови 
Держлісагентства України Володимира Бондаря, 
зазначені зміни щодо виокремлення коштів на ведення 
лісового господарства, які йдуть від частини рентної 
плати, є прообразом Державного фонду розвитку 
лісового господарства193, що вже декілька років 
як має бути створений у складі спеціального фонду 
Держбюджету України (згідно з Указом Президента 
України від 21.11.2017 р. № 381/2017194).

Довідково: 
Відповідно до пп. «а» пп. 1 п. 1 Указу Президента 
України «Про додаткові заходи щодо розвитку 
лісового господарства, раціонального 
природокористування та збереження об’єктів 
природно-заповідного фонду» від 21.11.2017 
р. № 381/2017 Кабінет Міністрів України 
зобов’язаний «розробити та внести на розгляд 
Верховної Ради України законопроект щодо 
удосконалення системи фінансування та 
розвитку лісового та водного господарства, 
зокрема шляхом створення державного 
фонду розвитку лісового господарства та 
державного фонду розвитку водного господарства, 
визначивши джерела їх наповнення та 
напрями спрямування коштів, у тому числі 
передбачивши можливість зарахування до 
таких фондів відповідно рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів 
та рентної плати за спеціальне використання 
води» до 1 грудня 2017 року».

191  Про внесення змін до Бюджетного кодексу України: Закон України від 22.11.2018 р. № 2621-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2621-19#n79191  

192  Згідно з відповідними пунктами ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 29 та ч. 3 ст. 30 цього Кодексу.

193  Лісовій галузі надзвичайно важливо оновити законодавство: новини від 13.03.2019 р. Веб-сайт Державного агентства лісових ресурсів України. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/
forest/control/uk/publish/article?art_id=199436&cat_id=32888

194  Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду: Указ Президента 
України від 21.11.2017 р. № 381/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381/2017#Text

3.6
Таблиця

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2621-19#n79191
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=199436&cat_id=32888 
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=199436&cat_id=32888 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381/2017#Text
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Порядок та особливості обчислення й сплати 
рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів визначається у п. 256.11 ст. 256 Податкового 
кодексу України.

Зокрема, відповідно до пп. 256.11.1 п. 256.11 ст. 
256 вказаного  Кодексу сума рентної плати 
обчислюється суб’єктами лісових відносин, які 
видають спеціальні дозволи, і зазначається у 
таких дозволах.

Згідно з вимогами пп. 256.11.4 п. 256.11 ст. 256 цього 
ж Кодексу, незалежно від способу обліку деревини, 
що відпускається на пні (за площею, пеньками, 

приблизною кількістю), лісокористувачі, які допустили 
неповну заготівлю саме деревини, що дозволена 
для вирубки за виписаними лісорубними 
квитками, або взагалі її не проводили, рентну 
плату обчислюють і сплачують повністю за всю 
дозволену для заготівлі кількість деревини, що 
зазначена в дозволі.

Одночасно Податковий кодекс України (пп. 256.11.2, 
256.11.3 п. 256.11 ст. 256) встановлює виключні 
випадки, які є підставою для перерахунку такої 
рентної плати (зазначеної в лісорубному та лісових 
квитках) суб’єктом лісових відносин, який видає 
спеціальні дозволи, зокрема у разі, якщо:

загальна кількість фактично заготовленої деревини 
під час її відпуску з обліком за площею перевищує 

зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж 
на 10 % Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та 

акти огляду місць використання лісових ресурсів
фактичний обсяг використання лісових ресурсів 

перевищує зазначений у лісовому квитку на весь обсяг 
такого перевищення

виправлення технічних помилок, які можуть бути 
допущені під час проведення матеріальної і грошової 

оцінки лісосік, другорядних лісових матеріалів, 
побічних лісових користувань та використання корисних 
властивостей лісів, відпущених за лісорубними квитками 

або лісовими квитками, неправильного застосування 
сортиментних таблиць, поясів, розрядів та ставок рентної 

плати, а також виправлення арифметичних помилок, 
допущених під час підрахунків

анулювання лісорубного та/або лісового квитка у 
зв’язку з вилученням земель для інших потреб

В інших випадках анулювання або видачі дубліката 
лісорубного квитка та/або лісового квитка перерахунок 
рентної плати не здійснюється і вся нарахована 
за такими квитками сума рентної плати повністю 
сплачується до відповідних бюджетів

надання лісокористувачеві відстрочки на заготівлю 
деревини

Сума рентної плати за заготівлю залишеної на пні 
деревини збільшується на 1,5 % незалежно від строку, 
на який надано відстрочку

надання лісокористувачеві відстрочки на вивезення 
деревини

Сума рентної плати за невивезену вчасно деревину 
збільшується на 1,5 % за кожний місяць відстрочки

додаткового продовження строку вивезення, але не 
більш як на 3 місяці 

При цьому лісокористувачем сума рентної плати за 
обсяг невивезеної вчасно деревини збільшується на 
5 % за кожний місяць відстрочки

При цьому Податковим кодексом України не передбачено 
жодних винятків із загального правила, які б дозволяли 
здійснити перерахунок рентної плати у разі неповної 
заготівлі деревини, що дозволена для вирубки 
за виписаними лісорубними квитками, або у 

випадку, коли вирубка взагалі не проводилася, 
що дозволило б уникнути зайвих/непродуктивних витрат 
лісогосподарськими підприємствами (див. кейс  3). 



WWF - УКРАЇНА 2020 62

Довідково: 
Довідково: 

За законодавством України, у подібній ситуації 
такий перерахунок рентної плати можливий лише 
у випадку анулювання лісорубного та/або лісового 
квитка у зв’язку з вилученням земель для інших 
потреб. Про це зазначено у пп. 256.11.3 п. 256.11 
ст. 256 Податкового кодексу України, де, зокрема, 
сказано, що «суб’єктом лісових відносин, який видає 
спеціальні дозволи, перерахунок рентної плати 
за заготівлю деревини і заготівлю другорядних 
лісових матеріалів, побічні лісові користування 
та використання корисних властивостей лісів 
здійснюється у разі:  анулювання лісорубного 
та/або лісового квитка у зв’язку з вилученням 
земель для інших потреб.  В інших випадках 
анулювання або видачі дубліката лісорубного 
квитка та/або лісового квитка перерахунок 
рентної плати не здійснюється і вся 
нарахована за такими квитками сума рентної 
плати повністю сплачується до відповідних 
бюджетів».

Вичерпний перелік інших випадків для здійснення 
перерахунку рентної плати, яка зазначена в 
лісорубному та лісовому квитках, міститься у 
Податковому кодексі України): 

а) у разі, коли загальна кількість фактично 
заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за 
площею перевищує зазначену в лісорубному квитку 
та кількість більше ніж на 10 % (пп. 256.11.2 п. 256.11 
ст. 256); 

б)  у разі, коли фактичний обсяг використання 
лісових ресурсів перевищує зазначений у лісовому 
квитку на весь обсяг такого перевищення (пп. 
256.11.2 п. 256.11 ст. 256);

в) у разі виправлення технічних помилок, які 
можуть бути допущені під час проведення 
матеріальної і грошової оцінки лісосік, другорядних 
лісових матеріалів, побічних лісових користувань 
та використання корисних властивостей лісів, 
відпущених за лісорубними квитками або 
лісовими квитками, неправильного застосування 
сортиментних таблиць, поясів, розрядів та ставок 
рентної плати, а також виправлення арифметичних 
помилок, допущених під час підрахунків (пп. 256.11.3 
п. 256.11 ст. 256); 

г) у разі надання лісокористувачеві відстрочки: 
на заготівлю деревини — сума рентної плати за 
заготівлю залишеної на пні деревини збільшується 
на 1,5% незалежно від строку, на який надано 
відстрочку; на вивезення деревини —- сума рентної 
плати за невивезену вчасно деревину збільшується 
на 1,5% за кожний місяць відстрочки (пп. 256.11.2 п. 
256.11 ст. 256).

У 2018 році Український фонд природи (офіційний 
представник WWF International Дунайсько-Карпатської 
програми) звернувся до аудиторів компанії NEPCon, 
які мали здійснювати процес сертифікації лісів 
ДП «Іванківське лісове господарство» (Київська 
область) за схемою Лісової Опікунської Ради 
(FSC), з пропозицією виділення на території цього 
підприємства репрезентативних та особливо цінних 
для збереження лісів (ОЦЗЛ) ділянок (зокрема як 
ОЦЗЛ ділянку в Леонівському лісництві, квартал 
72 виділ 3)196. Подібні пропозиції, у тому числі по 
інших ділянках, надходили й від інших представників 
громадськості та інших суб’єктів (зокрема це 
стосувалося ділянки Леонівського лісництва, квартал 
62 виділ 33).

У той час ДП «Іванківське лісове господарство» в 
рахунок ліміту заготівлі деревини в порядку рубок 
головного користування 2018 року вже мало лісорубні 
квитки від 05.12.2017 р. №№ 542122-542123 на 
заготівлю деревини в Леонівському лісництві, зокрема 
на квартал 72 виділ 3 та квартал 62 виділ 33, про які 
йшла мова у зверненнях від громадськості та ін.

Кейс 3 Про відсутність можливості 
перерахунку рентної плати 
лісокористувачем у разі 
непроведення рубок головного 
користування за виписаними 
лісорубними квитками 
(зокрема у випадку, коли 
лісогосподарське підприємство 
відмовляється від рубок 
головного користування на 
користь загальнодержавного 
екологічного інтересу через 
погодження виділення окремих 
ділянок як репрезентативних 
та особливо цінних для 
збереження лісів, з наступним 
заповіданням).

Перерахувати рентну плату не можна — необхідно сплатити, якщо рубка за лісорубним квитком 
не проводилася (повністю чи частково)195

195  Крім випадків анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв’язку з вилученням земель для інших потреб.

196  Лист Українського фонду природи (офіційного представника WWF International Дунайсько-Карпатської програми) від 23.08.2018 р. № 181/18. Архів Українського фонду 
природи (офіційного представника WWF International Дунайсько-Карпатської програми).
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деревини, що дозволена для вирубки за виписаними 
лісорубними квитками, або взагалі її не 
проводили, рентну плату обчислюють і 
сплачують повністю за всю дозволену для 
заготівлі кількість деревини, що зазначена в 
дозволі». 

При цьому Податковим кодексом України не 
передбачена можливість перерахунку рентної плати 
суб’єктом лісових відносин у разі непроведення 
рубок головного користування за виписаними 
лісорубними квитками, що дозволило б уникнути 
зайвих/непродуктивних витрат лісогосподарськими 
підприємствами199.

Отже, ДП «Іванківське лісове господарство» внаслідок 
непроведення рубок головного користування 
на ділянках, запропонованих до визнання 
репрезентативними чи ОЦЗЛ й згодом заповіданих 
(що має важливе загальнодержавне значення), 
опинилося в невигідній фінансовій ситуації, а 
саме: підприємство все одно має сплатити (без 
перерахування, повернення чи зарахування на інші 
періоди/випадки тощо) рентну плату за ці непроведені 
рубки головного користування. В наведеному випадку 
такі зайві/непродуктивні витрати підприємства 
становили 160,21 тис. грн (40,70 тис. грн та 119, 51 тис. 
грн відповідно).

Згідно з інформацією, вказаною у 
Аудиторському звіті за результатами 
державного фінансового аудиту 
діяльності підприємства за період 
з 01.01.2016 по 30.06.2019197, ДП 
«Іванківське лісове господарство» 
не провело рубки головного 
користування на ділянках у 
вищевказаних кварталах та виділах 
(кв. 72 вид. 3; кв. 62 вид. 33), які 
громадськість та інші зацікавлені 
особи просили виділити як 
репрезентативні та особливо цінні 
для збереження лісів. 

У листопаді 2019 року ДП 
«Іванківське лісове господарство» 
повідомило, що ним було також 
погоджено створення заповідного 
урочища «Коблицький ліс» 
(загальною площею 148,4 га), до 
якого входили й зазначені ділянки198.

Однак, відповідно до вимог чинного 
законодавства, зокрема пп. 256.11.4 
п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу 
України «лісокористувачі, які 
допустили неповну заготівлю

197  Аудиторській звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «Іванківське лісове господарство» за період з 01.01.2016 по 30.06.2019 від 12.12.2019 р. № 10-
32/743.  Північний офіс Державної аудиторської служби України. Київ, 2019. С. 33. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158473

198  Лист Державного підприємства «Іванківське лісове господарство» від 27.11.2019 р. № 553. Архів Громадської організації «Українська природоохоронна група».

199  Аудиторській звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «Іванківське лісове господарство» за період з 01.01.2016 по 30.06.2019 від 12.12.2019 р. № 10-
32/743.  Північний офіс Державної аудиторської служби України. Київ, 2019. С. 33. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158473

200  Сокур Є. Деякі актуальні питання правового регулювання рентних платежів в Україні. Веб-сайт: Рада адвокатів Київської області Національної Асоціації Адвокатів України. 
URL: https://radako.com.ua/news/deyaki-aktualni-pitannya-pravovogo-regulyuvannya-rentnih-platezhiv-v-ukrayini-0

Однак сутність рентних платежів полягає у вилученні 
частини надприбутку (надлишку — різниці між 
отриманим і середньо-нормальним прибутком). Таке 
призначення мають рентні платежі в усьому світі і 
встановлюються в залежності від рентного 
доходу. Вони виконують насамперед регулюючу 
функцію щодо забезпечення економічної доцільності 
лісокористування. Одночасно, крім економічного ефекту, 
такі платежі виконують й екологічну функцію — вони 
повинні стимулювати раціональне використання, 
забезпечення охорони й відтворення природно-
ресурсного потенціалу, а також соціальну функцію, 
що полягає в розподілі доходів від спеціального 
використання природного ресурсу між усіма членами 
суспільства200.

Отже, державна політика в цьому аспекті 
(визначення розміру рентної плати, яку мають 
платити лісогосподарські підприємства за спеціальне 
використання лісових ресурсів) потребує виваженого 
перегляду, змін (за необхідності) та відносної стабільності.

Також важливо запровадити у законодавстві України 
механізм, який дозволяв би здійснювати перерахунок 
рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів у випадку, якщо лісогосподарське підприємство 
не здійснило рубки деревини повністю чи частково 
(за виданим лісорубним квитком) або не здійснило 
спецвикористання за лісовим квитком. Принаймні хоча б 
для ситуацій, коли це відбулося з конкретних екологічних 
причин на кшталт:  
а) забезпечення збереження в природному стані 
територій, запланованих до створення об’єктів природно-
заповідного фонду; 
б) ідентифікованих пралісів, квазіпралісів чи природних 
лісів; 

в) потенційних охоронних зон навколо місць проживання 
(зростання) рідкісних видів флори та фауни (якщо після 
отримання лісорубних квитків чи лісових квитків були 
прийняті рішення про створення (розширення) ПЗФ чи 
виявлені праліси, квазіпраліси, природні ліси та рідкісні 
види флори та фауни тощо). 

http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158473
http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=158473
https://radako.com.ua/news/deyaki-aktualni-pitannya-pravovogo-regulyuvannya-rentnih-platezhiv-v-ukrayini-0
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3.4. ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК ЗА ЗЕМЛІ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У 2018 році відповідно до Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо 
стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських 
господарств»(набрав чинності - 15.08.2018 р.)201 в Україні був 
введений земельний податок за землі лісогосподарського 
призначення202, який разом із іншим податком - рентною платою - 
був названий складовою податку за лісові землі.

Актуальна проблема подвійного 
оподаткування за лісових земель: податок 
за лісові землі = земельний податок за землі 
лісогосподарського призначення + рентна 
плата за спецвикористання лісових ресурсів.

Згідно з цими змінами, окремі положення Податкового 
кодексу України (зокрема п. 273.1 ст. 273 розділу ХІІ) 
були викладені у новій редакції, а саме: «податок за лісові 
землі складається із земельного податку та рентної 
плати, що визначається податковим законодавством».

Довідково: 
до внесення змін за вищевказаним Законом 
України від 10.07.2018 р. № 2497-VIII цей же п. 
273.1 статті 273 Податкового кодексу України 
встановлював, що: «податок за лісові землі 
справляється як складова рентної плати, що 
визначається податковим законодавством».

Згідно з положеннями Податкового кодексу України 
земельний податок за землі лісогосподарського 
призначення відноситься до місцевих податків.

201  Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств: Закон України 
від 10.07.2018 р. № 2497-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19#Text.

202  До земель лісогосподарського призначення належать землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються 
для потреб лісового господарства. До земель лісогосподарського призначення не належать землі, зайняті: а) зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені 
до категорії лісів; в) окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках; г) полезахисними лісовими 
смугами на землях сільськогосподарського призначення (ст. 55 Земельного кодексу України).
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Довідково: 
Земельний податок за землі 
лісогосподарського призначення є 
складовою поняття «плата за землю». 
В свою чергу «плата за землю» - це 
обов’язковий платіж у складі податку на 
майно, що справляється у формі земельного 
податку або орендної плати за земельні ділянки 
державної і комунальної власності (пп. 14.1.147 п. 
14.1 ст. 14 Податкового кодексу України). А згідно 
з пп. 10.1.1. п. 10.1. ст. 10 Податкового кодексу 
України, податок на майно відноситься до 
місцевих податків.

Саме місцеві ради в межах повноважень, визначених 
Податковим  кодексом України, вирішують питання 
відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення 
податку на майно, у тому числі в частині 
земельного податку за лісові землі (п. 10.3 ст. 10 
Податкового кодексу України). 

Загалом, за вимогами Податкового кодексу України,

а) платниками земельного податку є: 
• власники земельних ділянок, земельних часток 

(паїв); 
• землекористувачі (п. 261.1 ст. 269);

б) об’єктами оподаткування є:
• земельні ділянки, які перебувають у власності або 

користуванні;
• земельні частки (паї), які перебувають у власності (п. 

270.1.2 ст. 270.1);

в) базою оподаткування203 є: 
• нормативна грошова оцінка земельних ділянок204 

з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного 
відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ 
цього Кодексу;

• площа земельних ділянок, нормативну грошову 
оцінку яких не проведено (п. 271.1 ст. 271).

Податковий кодекс України також визначає ставки 
земельного податку205 за землі лісогосподарського 
призначення (п. 273.2, 273.3 ст. 273, п. 274.1 ст. 274; п. 
277.1 ст. 277), а саме:

ставки податку за 1 га нелісових земель206, які 
надані у встановленому порядку та використовуються 

для потреб лісового господарства:

- не більше 0,1 % від нормативної грошової оцінки цих 
земель (якщо нормативну грошову оцінку цих земель 
проведено)

ставки податку за 1 га лісових земель207: - не більше 0,1 % від нормативної грошової оцінки цих 
земель (якщо нормативну грошову оцінку цих земель 
проведено)

- не більше 0,1 % від нормативної грошової оцінки площі 
ріллі по АР Крим або по області (якщо нормативну 
грошову оцінку цих земель не проведено)

203  База оподаткування — це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для 
визначення розміру податкового зобов’язання (п. 23.1. ст. 23 Податкового кодексу України

204  Нормативна грошова оцінка земельних ділянок для цілей розділу XII, глави 1 розділу XIV цього Кодексу — капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, 
визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (пп. 14.1.125 п. 14.1. ст. 14 
Податкового кодексу України).

205  Ставка земельного податку для цілей розділу ХІІ Податкового кодексу України — законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної 
земельної ділянки (пп. 14.1.240 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України)

206  Нелісові землі — земельні ділянки, зайняті чагарниками, комунікаціями, сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, малопродуктивними землями тощо (пп. 
14.1.119 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).

207 Лісові землі — земельні ділянки, на яких розташовані лісові ділянки (пп. 14.1.98 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).

© Bogomaz Conservation Photography/ WWF-Ukraine



WWF - УКРАЇНА 2020 66

Довідково: 
Ставки земельного податку за 1 га земель 
лісогосподарського призначення, у розмірі не 
більше 0,1 % від нормативної грошової оцінки 
земель/площі ріллі були встановлені (зменшені) 
згідно з Законом України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо покращення 
адміністрування та перегляду ставок окремих 
податків і зборів» від 23.11.2018 р. № 2628-VIII208 
(набув чинності 01.01.2019 р.). А до цього часу, 
зокрема з дати введення цього земельного податку 
(з 15.08.2018 р.) та до дати набрання чинності 
змінами за Законом України від 23.11.2018 р. № 
2628-VIII (тобто до 31.12.2018 р.), були встановлені 
такі ставки земельного податку:

 а) за 1 га нелісових земель, нормативну 
грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не 
більше 3 % від їх нормативної грошової оцінки (п. 
274.1 ст. 274 Податкового кодексу України); 

б) за 1 га лісових земель, нормативну 
грошову оцінку яких проведено (незалежно від 
місцезнаходження), – у розмірі не більше 3 % 
від їх нормативної грошової оцінки (п. 274.1 ст. 
274 Податкового кодексу України); нормативну 
грошову оцінку яких не проведено, розташованих 
за межами населених пунктів – у розмірі не 
більше 5 % від нормативної грошової оцінки 
одиниці площі ріллі по АР Крим або по області     
(п. 277.1 ст. 277 Податкового кодексу України).

При цьому Податковим кодексом не передбачено 
ані пільг щодо сплати земельного податку, зокрема 
постійними лісокористувачами, ані виключень 
для окремих земельних ділянок, які надані для 
лісогосподарського призначення та не підлягають 
оподаткуванню. В цій ситуації виникає запитання, чи 
є додаткове податкове навантаження справедливим 
та необхідним для земель із неексплуатаційними 
лісами; земель, не вкритих лісовою рослинністю чи з 
деревостанами до 40 років тощо.

На думку багатьох спеціалістів, для уникнення 
подвійного оподаткування необхідно переглянути 
чинний наразі порядок, за яким «податок за лісові землі 
складається із земельного податку та рентної плати», 
зокрема: 

1) або об’єднати земельний податок та рентну плату 
в єдиний платіж та запровадити новий податок на 
кшталт «лісового податку» чи іншого (при цьому 
бажано, щоб від оподаткування були звільнені: 

а) лісові культури і площі природного 
поновлення до їх переводу у вкриту лісом площу; 

б) деревостани віком до 40 років;

в) ліси, що є територіями та об’єктами природно-
заповідного фонду тощо);

2) або відмінити земельний податок209, 210, 211, 212 тощо.

208  Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 
зборів: Закон України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19#n651.

209  На колегії Держлісагентства обговорили шляхи вирішення проблеми з подвійним оподаткуванням, яке призведе до банкрутства лісової галузі: новина від 20.09.2018 р. Веб-
сайт Державного агентства лісових ресурсів України. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=195384&cat_id=32888.

210  Дейнека А. Оподаткування лісового господарства: реформа, час якої настав. Веб-сайт «Відкритий ліс» (публікація від 01.06.2020). URL: https://www.openforest.org.ua/138971/

211 Колективне звернення до керівництва держави громадських організацій лісового сектору: новина від 17 липня. Веб-сайт «Товариство лісівників України». URL: https://tlu.kiev.
ua/pro-nas/novini-zakhodi/novina/article/kolektivne-zvernennja-do-kerivnictva-derzhavi-gromadskikh-organizacii-lisovogo-sektoru.html.

212  В Євросоюзі і розвинених країнах подвійного оподаткування лісових земель немає, а в Україні — є! Загальні новини від 11.09.2018. Веб-сайт Вінницького обласного управління 
лісового та мисливського господарства. URL: https://vinwood.gov.ua/no_cache/pres-sluzhba/novina/article/v-jevrosojuzi-i-rozvinenikh-krajinakh-podviinogo-opodatkuvannja-lisovikh-
zemel-nemaje-a-v-ukrajini-je.html.
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4. ЗАГАЛЬНІ 
ВИСНОВКИ
1.В Україні в найближчий час необхідно 

прийняти керівний (стратегічний) документ, 
який би визначав національну лісову політику 
(наприклад, основні засади (стратегію) 

державної лісової політики чи ін.). Важливо, щоб такий 
стратегічний документ, крім іншого, був  узгоджений 
із керівними (стратегічними) документами інших 
національних політик (екологічної, економічної, 
соціальної тощо).

2.У керівному (стратегічному) документі України 
з питань лісової політики мають бути визначені 
модель управління та модель фінансування 
лісової галузі, відповідно до яких слід 

сформулювати стратегічні цілі розвитку, запланувати 
окремі заходи та кроки щодо реформування галузі з цих 
питань.

3. На законодавчому рівні визначені різні 
рівні, шляхи, способи стратегування у лісовій 
галузі України: основні засади — стратегії 
— загальнодержавні програми — державні 

програми тощо. Однак відсутнє чітке правове визначення 
системи, ієрархії (взаємної підпорядкованості), 
взаємозв’язку тощо цих керівних (стратегічних) 
документів державної лісової політики. Ця проблема є 
частиною більш загальної проблеми, а саме відсутності 
в Україні єдиного правового регулювання державного, а 
також регіонального стратегування у будь-яких сферах, 
що потребує вирішення, наприклад, шляхом прийняття 
спеціального закону з цього питання.

4. В контексті формування державної лісової 
політики не виявлено конфлікту інтересів серед 
таких основних секторних органів державної 
виконавчої влади, які беруть участь у цьому 

процесі, як Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України (забезпечує формування державної 
лісової політики) та Державне агентство лісових ресурсів 
України (вносить пропозиції на розгляд згаданого 
міністерства щодо забезпечення формування державної 
лісової політики). Однак стурбованість викликає 
нестабільна робота Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України, здебільшого через часті 
реорганізації цього міністерства, зміну його внутрішньої 
(організаційної) структури та кадрові зміни. Ця проблема 
є організаційною перепоною (бар’єром) для належного 
виконання міністерством його повноважень, у т. ч. щодо 
забезпечення формування державної лісової політики.

5. Відсутня чітка правова визначеність місця 
повноваження Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України (а саме «визначення 
пріоритетних напрямів та стратегії розвитку у 

сфері лісових відносин»), передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 28, 
п. 1 ч. 1 ст. 29 Лісового кодексу України; ч. 2 ст. 1 Закону 
України «Про центральні органи виконавчої влади»; 
пп. 1 п. 2, пп. 5 п. 4 Положення про Мінекоенерго, 
відносно повноваження з «забезпечення формування 
державної лісової політики» (передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 
28 Лісового кодексу України; пп. 143 п. 4 Положення 
про Мінекоенерго), а саме: чи є перше повноваження 
складником другого, а чи перше та друге повноваження є 
окремими та самостійними.

6. Рекомендовано спростити процедуру прийняття 
Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України нормативно-правових актів 
з питань ведення лісового господарства, 

віднесених до його компетенції, а саме: внести зміни до 
ч. 3 ст. 38 Лісового кодексу України, з якої виключити 
положення про необхідність погодження міністерством 
проектів власних нормативно-правових актів 
(підготовлених ЦОВВ) перед їх прийняттям.
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7. Рекомендовано доповнити п. 1.1 Порядку 
взаємодії Міністерства екології та природних 
ресурсів України з центральними органами 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується 

і координується Кабінетом Міністрів України через 
міністра екології та природних ресурсів України, 
затвердженого Наказом Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 10.10.2011 р. № 380, 
словами «Державним агентством лісових ресурсів 
України» ((довідково: наразі цей пункт має таку 
редакцію: «Цей Порядок визначає організаційні та 
процедурні питання взаємодії Міністерства екології 
та природних ресурсів України (далі — Мінприроди) 
з Державною екологічною інспекцією України, 
Державною службою геології та надр України, 
Державним агентством водних ресурсів України, 
Державним агентством екологічних інвестицій 
України, Державним агентством України з управління 
зоною відчуження (далі — ЦОВВ) у процесі формування 
та реалізації державної політики у відповідних 
сферах»).

8. В результаті порівняння окремих повноважень 
Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України та Державного агентства 
лісових ресурсів України щодо реалізації 

державної політики у сфері лісових відносин не було 
виявлено їх дублювання. Однак зіставлення ряду 
положень законодавства та компетенції вказаних органів 
влади дало змогу виявити суперечності та прогалини у 
законодавстві України, які необхідно усунути шляхом 
внесення змін, доповнень тощо, а саме:

1) не передбачено:

• у Положенні про Держлісагентство — 
повноважень з погодження розрахункової 
лісосіки (ці повноваження закріплені ч. 4 ст. 
43 Лісового кодексу України: «розрахункова 
лісосіка затверджується Міністерством захисту 
довкілля та природних ресурсів України за 
погодженням із Держлісагентством»);

• у Положенні про Держлісагентство та 
Положенні про його територіальні органи — 
повноважень із погодження надання в постійне 
користування лісів, що здійснюється на підставі 
рішень органів виконавчої влади або органів 
місцевого самоврядування, прийнятих у межах 
їх повноважень (ці повноваження закріплені у 
ч. 3 ст. 17 Лісового кодексу України);

• у Положенні про Держлісагентство та 
Положенні про його територіальні органи — 
повноважень із внесення до відповідних органів 
виконавчої влади подання про встановлення 
лімітів на використання лісових ресурсів під 
час здійснення побічних лісових користувань та 
лісових ресурсів під час заготівлі другорядних 
лісових матеріалів (ці повноваження закріплені 
у ч. 3 ст. 72, ч. 3 ст. 73 Лісового кодексу 
України);

• у Положенні про Держлісагентство та 
Положенні про його територіальні органи 
— повноважень із прийняття рішення про 
виділення особливо захисних лісових ділянок 
(ці повноваження закріплені у Лісовому кодексі 
України та Порядку поділу лісів на категорії та 
виділення особливо захисних лісових ділянок);

2) не узгоджено:

• положення Інструкції про порядок погодження 
та затвердження розрахункових лісосік не 
відповідають положенням Лісового кодексу 
України, а саме: у Кодексі передбачено 
що Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України затверджує 
розрахункову лісосіку саме за погодженням із 
Держлісагентством, а в Інструкції сказано, що 
Держлісагентство розглядає матеріали та подає 
до Міністерства лише пропозиції;

• за Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів закріплено повноваження здійснювати 
погодження виділення особливо захисних 
лісових ділянок (згідно з Положенням про 
Мінекоенерго), однак у Лісовому кодексі та 
спеціальному Порядку поділу лісів на категорії 
та виділення особливо захисних лісових 
ділянок таке повноваження визначене лише 
для органу виконавчої влади з питань охорони 
навколишнього природного середовища АР 
Крим;

• у ч. 3 ст. 17 Лісового кодексу України помилково 
два рази названий один і той самий орган 
погодження (а саме «орган з питань охорони 
навколишнього природного середовища АР 
Крим» та «орган виконавчої влади АР Крим з 
питань охорони навколишнього природного 
середовища») стосовно надання в постійне 
користування лісів на підставі рішень органів 
виконавчої влади або органів місцевого 
самоврядування.
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9.За законодавством, позапланова перевірка 
Державної екологічної інспекції України не 
може бути здійснена за заявами юридичних осіб. 
Рекомендовано внести зміни до абз. 5 ч. 1 ст. 6 

Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», а саме 
додати до переліку заявників — ініціаторів позапланової 
перевірки також і юридичних осіб.

10. З метою розв’язання проблеми 
недопущення представників Державної 
екологічної інспекції до здійснення 
перевірок рекомендовано переглянути 

чинну юридичну відповідальність за це та збільшити 
розмір штрафів (наприклад, у ст. 188-5 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення).

11. На державному рівні необхідно стратегічно 
визначити місце та роль Держлісагентства 
України та його територіальних органів у 
системі органів, що здійснюють контроль 

у сфері охорони, використання та відтворення лісових 
ресурсів, а також щодо дотримання законодавства у 
цій сфері. Наразі констатовано, що Держлісагентство 
здійснює лише відомчий контроль з питань, що 
стосуються лісового господарства. Про це сказано, 
зокрема, в пп. 5 п. 6 Положення про Держлісагентство, де 
передбачено, що ДАЛРУ має право проводити перевірки 
дотримання вимог законодавства у сфері лісового 
господарства (в лісах підприємств, установ і організацій, 
що належать до сфери його управління). Однак у ст. 
94 Лісового кодексу України Держлісагентство все ще 
названо одним із органів управління, що здійснює 
саме державний контроль за охороною, захистом, 
використанням та відтворенням лісів. Така ситуація 
потребує законодавчих змін для усунення наявних 
суперечностей.

12. Необхідно усунути протиріччя між пп. 4.3 
п. 4 Положення про обласні управління 
лісового та мисливського господарства 
Державного агентства лісових ресурсів 

України, затвердженого Наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 21.03.2012 
р. № 134, та пп. 5 п. 6 Положення про Державне 
агентство лісових ресурсів України, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 
р. № 52, а саме: в частині повноважень у межах одного 
відомства (Держлісагентства), за якого орган вищого 
рівня (Держлісагентство) має більше обмежень щодо 
контролю, ніж органи нижчого рівня (територіальні 

органи Держлісагентства), а саме щодо визначення 
суб’єктів, відносно яких може бути здійснена перевірка 
(довідково: згідно з пп. 5 п. 6 Положення про 
Держлісагентство, ДАЛРУ має право проводити 
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері 
лісового господарства (лише в лісах підприємств, 
установ і організацій, що належать до сфери його 
управління) та мисливського господарства; а 
відповідно до пп. 4.3 п. 4 Положення про ОУЛМГ 
Держлісагентства України обласні управління 
здійснюють державний контроль за додержанням 
норм, правил та інших нормативно-правових актів з 
ведення лісового господарства (без будь-яких обмежень 
щодо суб’єктів, відносно яких може проводитися така 
перевірка)).

13. Сьогоднішнє правове становище державної 
лісової охорони в Україні дає змогу 
констатувати ризики конфлікту інтересів, 
коли одні завдання можуть виконуватися 

на шкоду іншим завданням цього ж органу. Це 
пов’язано з тим, що представники держлісоохорони 
або є посадовими особами Держлісагентства України 
чи його територіальних органів, або працівниками 
підприємств, установ та організацій, що входять до сфери 
управління Держлісагентства України, тобто органу, 
що уповноважений одночасно займатися реалізацією 
державної лісової політики (складовою частиною якої є 
здійснення рубок лісу та іншого спецвикористання, тобто 
прибуткової діяльності у сфері лісового господарства) 
та охороняти ліс і здійснювати державний контроль 
за дотриманням законодавства у тій же сфері лісового 
господарства.

14.Що стосується посадових осіб 
держлісоохорони, які одночасно є 
працівниками підприємств, установ 
та організацій, що належать до сфери 

управління Держлісагентства, то ризик конфлікту 
інтересів ще вищий, оскільки вони перебувають у 
трудових відносинах із державними лісогосподарськими 
підприємствами Держлісагентства (суб’єктами 
підприємницької діяльності, що безпосередньо 
займаються господарською діяльністю з метою 
отримання прибутку) та здебільшого отримують 
заробітну плату з власних коштів цих підприємств. 
Виявлені також проблеми щодо правового статусу цих 
посадових осіб держлісоохорони як правоохоронного 
органу через те, що такі посадові особи не є 
представниками органу влади, публічними особами.
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15.Залежно від обраної моделі (сценарію) 
стратегічного розвитку механізму 
фінансово-економічного забезпечення 
лісової галузі необхідно переглянути сучасні 

підходи. Крім іншого, має простежуватися залежність 
між бюджетною підтримкою лісового господарства та 
податковим навантаженням (наприклад, якщо бюджетна 
підтримка відсутня чи є незначною, то і фіскальне 
навантаження має бути незначним). Необхідно змінити 
державний підхід, упроваджуваний останніми роками, за 
якого «держава забирає майже все, нічого не даючи».

16. Бюджетна підтримка повинна обов’язково 
надаватися державним підприємствам 
лісового та мисливського господарства, 
які мають у своєму складі значні площі 

неексплуатаційних лісів (лісогосподарські підприємства 
південно-східних областей; території та об’єкти 
природно-заповідного фонду тощо); можуть отримувати  
таку підтримку заходи з лісорозведення та догляду за 
лісом, зокрема до досягнення деревостанами віку 40 
років та ін.

17.Щодо зміни Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для 
фінансування заходів із ведення лісового 
і мисливського господарства, охорони 

і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних 
лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 20.12.2017 р. № 1016.

З огляду на цілі України щодо забезпечення збереження 
лісів та збільшення лісистості на її території, враховуючи 
проблеми зміни клімату, а також складну фінансову 
ситуацію в окремих лісогосподарських підприємств 
(особливо в східних та південних областях) чи стосовно 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду (де 
ще дозволені рубки головного користування) тощо, 
рекомендовано переглянути положення п. 3 Порядку 
та змінити його (чи встановити виключення з нього чи 
ін.), щоб підприємства, які мають незначний обсяг рубок 
головного користування, принаймні в неексплуатаційних 
лісах, не були позбавлені права отримувати державну 
фінансову підтримку.

18. ООдним із можливих рішень на шляху 
подолання проблем державного 
фінансово-економічного забезпечення 
лісової галузі України можна розглядати 

ідею, передбачену Указом Президента України «Про 

додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, 
раціонального природокористування та збереження 
об’єктів природно-заповідного фонду» від 21.11.2017 р. 
№ 381/2017, про створення Державного фонду розвитку 
лісового господарства (що потребує одночасного 
вирішення пов’язаних з цим питань про визначення 
джерел його наповнення та напрямів спрямування 
коштів та має включати  зарахування до такого фонду 
відповідно рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів).

19. Протягом 2015–2019 років загалом 
збільшилося податкове навантаження 
(включаючи деякі неподаткові платежі213) 
на лісогосподарські підприємства 

Держлісагентства України: зростають ставки 
податків, запроваджуються нові, збільшується розмір 
частини чистого прибутку (доходу) до Державного 
бюджету України, який мають сплачувати державні 
лісогосподарські підприємства (постійні лісокористувачі) 
та інші державні унітарні підприємства галузі тощо. 
Лише за 2019–2020 роки зроблені деякі кроки для 
зміни такої ситуації, наприклад, знижено ставки 
земельного податку за землі лісогосподарського 
призначення до 0,1%; зменшено розмір частини 
чистого прибутку (доходу), який мають сплачувати 
державні лісогосподарські підприємства (постійні 
лісокористувачі) та інші державні унітарні підприємства 
галузі до Державного бюджету України (з 90% до 80%). 
Ці кроки є важливими, але вони відбуваються не в 
рамках системного реформування галузі, а скоріше є 
кричуще необхідною реакцією, компромісом, для того 
щоб хоч якось послабити тиск на лісогосподарські 
підприємства та вберегти їх від масового банкрутства. 
Тому необхідно визначити стратегічні, системні підходи 
(бачення) держави до питань фінансово-економічного 
забезпечення лісової галузі (включаючи оподаткування 
та питання про частину чистого прибутку (доходу), 
який мають сплачувати державні підприємства галузі 
до Держбюджету України)  та здійснити відповідні 
реформи, які б сприяли рентабельності та ефективній 
роботі підприємств лісової галузі, а також збереженню й 
відтворенню лісів на території України.

20. Рекомендовано знизити чинний сьогодні 
розмір (80%) частини чистого прибутку 
(доходу), який мають сплачувати державні 
унітарні підприємства, зокрема державні 

підприємства лісового та мисливського господарства 
(постійні лісокористувачі), до Державного бюджету 
України.

213  Мова йде про частину чистого прибутку (доходу), який мають сплачувати державні 
лісогосподарські підприємства (постійні лісокористувачі) та інші державні унітарні 
підприємства лісової галузі до Державного бюджету України.
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21. Важливо запровадити законодавчий 
механізм, який дозволяв би здійснювати 
перерахунок рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів у разі, якщо 

лісогосподарське підприємство не здійснило рубки 
деревини повністю чи частково (за виданим лісорубним 
квитком) або не здійснило спецвикористання за лісовим 
квитком. Принаймні для ситуацій, коли це сталося з 
конкретних екологічних причин на кшталт:

 а) забезпечення збереження в природному стані 
територій, запланованих до створення об’єктів 
природно-заповідного фонду; 

б) ідентифікованих пралісів, квазіпралісів чи 
природних лісів; 

в) потенційних охоронних зон навколо місць 
проживання (зростання) рідкісних видів флори та 
фауни (якщо після отримання лісорубних квитків 
чи лісових квитків були прийняті рішення про 
створення (розширення) ПЗФ чи виявлені праліси, 
квазіпраліси, природні ліси та рідкісні види флори та 
фауни тощо).

22. З метою уникнення подвійного 
оподаткування рекомендовано переглянути 
чинну сьогодні позицію, відповідно до якої 
«податок за лісові землі складається із 

земельного податку та рентної плати», та: 

1) або об’єднати земельний податок та рентну плату 
в єдиний платіж та запровадити новий податок на 
кшталт «лісового податку» (при цьому об’єктом 
оподаткування може бути площа лісових земель, а 
звільненню від оподаткування підлягатимуть: 

а) лісові культури і площі природного 
поновлення до їх переводу у вкриту лісом площу; 

б) деревостани віком до 40 років; 

в) ліси, що є територіями та об’єктами 
природно-заповідного фонду);

2) або відмінити один із існуючих податків 
(земельний податок чи рентну плату) з 
трансформацією підходів до податку, що 
залишається на кшталт запропонованого у пп. 1 п. 22. © Bogomaz Conservation Photography/ WWF-Ukraine
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 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.


WWF - УКРАЇНА 2020 74

39. Міжрегіональні територіальні органи (дата: 01.01.2019 р.). Офіційний веб-сайт Державної екологічної інспекції України. URL: 
https://www.dei.gov.ua/posts/111.

40. На колегії Держлісагентства обговорили шляхи вирішення проблеми з подвійним оподаткуванням, яке призведе до банкрутства 
лісової галузі: новина від 20.09.2018 р. Веб-сайт Державного агентства лісових ресурсів України. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/
forest/control/uk/publish/article?art_id=195384&cat_id=32888.

41. Недоліки та проблеми правового регулювання діяльності Державної лісової охорони України (публікація від 11.09.2010). Веб-сайт 
«Відкритий ліс». URL: https://www.openforest.org.ua/7418/

42. Питання реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/102-2018-%D0%BF.

43. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

44. «Подарунок» під ялинку від уряду. Було 50, стало 90% оподаткування чистого прибутку державних підприємств. Спеціально 
роблять банкрутами ДП, чи через економічне невігластво? (публікація від 17.12.2019; містить коментар Ю. Марчука, голови 
Товариства лісівників України). URL: https://www.openforest.org.ua/128946/.

45. Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/138-2011-
%D0%BF

46. Правове регулювання необхідне для охорони та відтворення лісів в Україні. Веб-сайт Національного університету біоресурсів та 
природокористування України (09.10.2014 р.). URL: https://nubip.edu.ua/node/10967

47. Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового 
забезпечення лісової галузі): Загальні новини (27 вересня). Веб-сайт Товариства лісівників України. URL: https://tlu.kiev.ua/
pro-nas/novini-zakhodi/novina/article/proekt-zakonu-ukrajini-pro-vnesennja-zmin-do-bjudzhetnogo-kodeksu-ukrajini-shchodo-
udoskonalennja-mekhanizmu.html.

48. Про безкоштовну видачу форменого одягу працівникам державної лісової охорони системи Міністерства лісового господарства 
України: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.1991 р. № 352. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-91-
%D0%BF#Text.

49. Про біосферні заповідники в Україні: Указ Президента України від 26.11.1993 р. № 563/93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/563/93.

50. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України: Закон України від 22.11.2018 р. № 2621-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2621-19#n79.

51. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду: 
Закон України від 12.12.2019 р. № 367-IХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-20#n15.

52. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 р. № 847. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-2019-%D0%BF.

53. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»: Закон України від 19.05.2016 р. № 1384-
VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1384-19#Text.

54. Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік: Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 
27.05.2020 р. № 343. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/Passporta_KPKVK/2020/nakaz_173.pdf.

55. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 
адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів: Закон України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2628-19#n651.

57. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності 
сімейних фермерських господарств: Закон України від 10.07.2018 р. № 2497-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-
19#Text.

58. Про внесення змін до постанови Президії Національної академії наук України від 26 червня 2013 р. № 97: Постанова Президії 
Національної академії наук України від 15.03.2017 р. № 73. URL: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-170315-73-0.pdf
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59. Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними 
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. № 349. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/349-2020-%D0%BF#n6.

60. Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними 
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 363. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2019-
%D0%BF#n5.

61. Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними 
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1156. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1156-2015-%D0%BF#n6.

62. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1015-2019-%D0%BF#n13.

63. Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 
23.05.2007 р. № 761. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2007-%D0%BF.

64. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік: Рішення Сквирської міської ради від 11.06.2019 р. № 
988-41-VII (41 сесія VII скликання). URL: http://skvira-rada.gov.ua/services/rishennja-41-sesii-vii-sklikannja-.html.

65. Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України від 25.12.2015 р. № 928-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/928-19.

66. Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1801-19.

67. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 07.12.2017 р. № 2246-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2246-19.

68. Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2629-19.

69. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14.11.2019 р. № 294-IХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/294-20.

70. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-ХІІ. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text.

71. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин: Закон України від 18.05.2017 р. № 2042-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2042-19#Text.

72. Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 236. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF.

73. Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів: Указ Президента України від 
09.07.2019 р. № 511/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/511/2019.

74. Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів 
природно-заповідного фонду: Указ Президента України від 21.11.2017 р. № 381/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/381/2017#Text.

75. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-IV. URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2806-15.

76. Про екологічний аудит: Закон України від 24.06.2004 р. № 1862-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15.

77. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. № 1864-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15.

78. Про запобігання корупції: Закон від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.
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79. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету: Наказ Міністерства фінансів 
України від 12.03.2012 р. № 333 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 21.06.2012 р. № 754). URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0456-12#Text.

80. Про затвердження Державної цільової програми «Ліси України»: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 977. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/977-2009-%D0%BF.

81. Про затвердження Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік: Наказ Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 05.02.2007 р. № 38. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0160-07.

82. Про затвердження Методики визначення належності територій до пралісових пам’яток природи:  Наказ Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 18.05.2018 р. № 162. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0708-18.

83. Про затвердження Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі 
деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України: Наказ Державного агентства лісових ресурсів України від 
21.01.2013 р. № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0708-18.

84. Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо ведення 
лісогосподарської діяльності: Наказ Державного комітету статистики України від 20.12.2011 р. № 357. URL: http://www.ukrstat.
gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/77/77_2019.htm.

85. Про затвердження Паспорта бюджетної програми на 2018 рік: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 
і Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2018 р. № 77/231. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/
byudzhetnij-proces/pasporti-byudzhetnih-program/pasporti-byudzhetnih-program-na-2018-rik.

86. Про затвердження Паспорта бюджетної програми на 2019 рік: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 21.03.2019 р. № 146. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/byudzhetnij-proces/pasporti-byudzhetnih-
program/pasporti-byudzhetnih-program-na-2019-rik.

87. Про затвердження Паспорта бюджетної програми на 2020 рік: Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 
17.03.2020 р. № 173. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245442390.

88. Про затвердження Положення про Державне агентство лісових ресурсів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 
08.10.2014 р. № 521. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF.

89. Про затвердження Положення про Державний комітет лісового господарства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 
27.06.2007 р. № 883. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/883-2007-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%
B5%D0%B2%D1%96%D1%80#w1_1.

90. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 
р. № 43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#Text.

91. Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 
р. № 275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF.

92. Про затвердження Положення про державну лісову охорону: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 976. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF.

93. Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України: Постанова Кабінету Міністрів України 
від 21.01.2015 р. № 32. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF.

94. Про затвердження Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових 
ресурсів України: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2012 р. № 134. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0729-12.

95. Про затвердження Положення про територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції: Наказ Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України від 07.04.2020 р. № 230. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0350-20#Text.

96. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з центральними органами виконавчої 
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97. Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ведення 
лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 р. № 253. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2007-%D0%BF#Text.

98. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення 
лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та 
полезахисних лісових смуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1016-2017-%D0%BF#Text.

99. Про затвердження Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового 
законодавства: Наказ Державного комітету лісового господарства України від 31.08.2010 р. № 263. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z1129-10#Text.

100. Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України: Наказ Державного комітету лісового господарства України від 
27.12.2004 р. № 278. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0328-05.

101. Про затвердження Правил рубок головного користування: Наказ Державного комітету лісового господарства України від 
23.12.2009 р. № 364. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-10.

102. Про затвердження «Списку регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин, грибів і тварин, які потребують охорони у 
Волинській області»: Рішення Волинської обласної ради від 26.05.2009 р. № 29/30. URL: http://volynrada.gov.ua/session/29/30.

103. Про затвердження Рекомендацій виїзного засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної 
Ради України на тему: «Проблемні питання в лісовій галузі та їх законодавче врегулювання»: Рішення Комітету з питань 
екологічної політики та природокористування Верховної Ради України від 18.12.2019 р. № 20/11. 7 с. URL: http://komekolog.rada.
gov.ua/uploads/documents/35835.pdf.

104. Про затвердження структури та чисельності самостійних структурних підрозділів апарату Мінекоенерго: Наказ Міністерства 
енергетики та захисту довкілля від 11.02.2020 р. № 83. URL: https://menr.gov.ua/content/struktura.html.

105. Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з її приєднанням до Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 13.12.2000 р. № 1822. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1822-2000-%D0%BF.

106. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18.

107. Про ліквідацію територіального та міжрегіонального територіального органу Державної екологічної інспекції: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 р. № 39. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-2020-%D0%BF.

108. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/280/97-%D0%B2%D1%80.

109. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

110. Про Національну комісію з питань Червоної книги України: Постанова Президії Національної академії наук України від 
26.06.2013 р. № 97. URL: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-130626-97-0.pdf

111. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

112. Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у лісах: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 р. № 
208-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2012-%D1%80.

113. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%
80?find=1&text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80#w1_2.

114. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF.

115. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D1%81#w1_1.

116. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р.  № 877-V. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

117. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text.
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118. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/ show/1264-12.

119. Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України від 13.04.2011 р. № 458/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/458/2011?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#w1_1.

120. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України від 19.05.2011 р. № 3392-VI. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17.

121. Про Положення про Державний комітет лісового господарства України: Указ 
Президента України від 14.08.2000 р. №  969/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/969/2000?find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80#w1.

122. Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 
зникнення: Закон України від 14.05.1999 р. № 662-XIV. Урядовий кур’єр. 1999. № 101–102. С. 7.

123. Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі: 
Закон України від 29.10.1996 р. № 436/96-ВР. Голос України. 1996. № 208. С. 3.

124. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. № 2456-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2456-12.

125. Про Програму з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 
2018–2022 роки: Рішення Івано-Франківської обласної ради від 22.06.2018 р. № 858-22/2018. URL: https://orada.if.ua/
decision/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D0%B7-%D0
%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-
%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB-2/.

126. Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття: Закон України від 29.11.1994 р. № 257/94-ВР. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/257/94-%D0%B2%D1%80#Text.

127. Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат: Закон України від 07.04.2004 р. № 1672-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1672-15.

128. Про Рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 р. № 576-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text.

129. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 р. № 1861-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1861-17#Text.

130. Про рослинний світ: Закон України від 09.04.1999 р. № 591-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14.

131. Про створення національного природного парку «Кремінські ліси»: Указ Президента України від 10.09.2019 р. № 678/2019. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/678/2019.

132. Про створення Ужанського національного природного парку: Указ Президента України від 27.09.1999 р № 1230/99. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1230/99.

133. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 р. № 2894-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14.

134. Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань 
державних підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 859. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/859-99-%D0%BF?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA#Text.

135. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. № 185-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/185-16.

136. Про утворення територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів та внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1364. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1364-2011-%D0%BF.

137. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/3166-17.
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