УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про звернення Виноградівської
районної ради

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», зважаючи на звернення колективу Державного підприємства
«Виноградівське лісове господарство» та профільних громадських організацій,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
щодо необхідності перегляду Стратегії реформування лісового господарства
України на період до 2022 року, схваленої на засіданні Уряду 15 листопада2017
року (текст Звернення додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради (Сверенко А.А.) та на постійну комісію з питань промисловості,
будівництва, транспорту сільського господарства, земельних ресурсів та
екології ( Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради
м.Виноградів, 07 грудня 2017 року
№ 468

В.В.Любка

Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України

Звернення
депутатів Виноградівської районної ради
Закарпатської області VIІ скликання
Стратегією реформування лісового господарства, схваленої на засіданні
Уряду 15 листопада 2017 року, передбачено ліквідацію державних
лісогосподарських підприємств та створення нового суб’єкта господарювання
у галузі лісового господарства, управління корпоративними правами якого
здійснюватиме Кабінет Міністрів України.
Вищезгадана Стратегія викликала значний резонанс серед працівників
лісової галузі та численні хвилі протесту по всій території України. Зокрема і на
адресу Виноградівської районної державної адміністрації та районної ради
надійшли звернення від Державного підприємства «Виноградівське лісове
господарство» та профільних громадських організацій, які відзначають свою
стурбованість положеннями, передбаченими Стратегією розвитку лісового
господарства на період до 2022 року і вважають за необхідне її доопрацювання
із залученням фахівців лісового господарства, науковців та громадськості.
Варто зазначити, що ДП «Виноградівське лісове господарство» є одним із
основних роботодавців (працює 101 працівник) та платник обов’язкових
податків та зборів, зокрема протягом 9-ти місяців 2017 року підприємство
сплатило 8247 тис. грн. податків та зборів до бюджету, в тому числі: до
державного бюджету – 4265 тис. грн., до місцевого бюджету – 1883 тис. грн.
Ми, депутати Виноградівської районної ради, вкрай стурбовані
ситуацією, яка склалася довкола рішення Кабінету Міністрів України щодо
Стратегії реформування лісового господарства України на період до 2022 року,
прийнятої 16 листопада 2017 року.
Наголошуємо, що Ліси України є надбанням всього Українського народу,
та пропонуємо:
- Відмінити рішення Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017
року «Щодо схвалення Стратегії реформування лісового господарства
на період до 2022 року».
- Взяти за основу проект «Стратегії розвитку та інституційного
реформування лісового господарства України на період до 2022 року»
розроблений фахівцями лісової галузі, міжнародних експертів та всіх
зацікавлених сторін з подальшим доопрацюванням та широким
обговоренням в суспільстві та узгодженням з галузевою Профспілкою.

- передбачити пряме підпорядкування Держлісагенства Кабміну та
визначити його головним розпорядником бюджетних коштів.
- вважати неможливим подальший курс на створення в Україні єдиного
лісогосподарського підприємства (компанії), що може привести до
ліквідації діючих лісогосподарських підприємств;
- унеможливити
приватизацію
державних
лісогосподарських
підприємств або передачу їх в концесію.
- При прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» визначити Державне агентство лісових ресурсів України
головним розпорядником бюджетних коштів.

Звернення прийняте на шістнадцятій сесії
Виноградівської районної ради 07.12.2017 року
Депутати Виноградівської районної ради VIІ скликання

