
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 10 листопада 2022___ року       м. Старокостянтинів                № _____402______ 
 

 

 

Про створення комісії з 

обстеження полезахисних 

лісових смуг, розташованих на                

землях сільськогосподарського 

призначення 

 

 

Відповідно до статей 37-1, 55 Земельного кодексу України, статті 48 

Лісового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2020 року № 650 «Про затвердження Правил утримання та збереження 

полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського 

призначення», з метою забезпечення ефективного утримання та збереження 

полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського 

призначення, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити комісію з обстеження полезахисних лісових смуг, 

розташованих на землях сільськогосподарського призначення, на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади згідно з додатком 1 та 

затвердити Положення про неї (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради  

10 листопада 2022 року № 402 

 

Положення 

про комісію з обстеження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях 

сільськогосподарського призначення, на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади  

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про комісію з обстеження полезахисних лісових смуг, 

розташованих на землях сільськогосподарського призначення, на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади (далі – Комісія) 

розроблене на підставі Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 650 «Про затвердження Правил 

утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях 

сільськогосподарського призначення».  

 

1.2. Комісія утворюється виконавчим комітетом Старокостянтинівської 

міської ради з метою виконання функцій з агротехнічної лісомеліорації, 

отримання характеристики лісомеліоративного стану насаджень, розроблення 

комплексу заходів для продовження експлуатації полезахисних лісових смуг, 

розташованих на землях сільськогосподарського призначення територіальної 

громади. 

 

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України і 

законами України, Земельним кодексом України, Лісовим кодексом України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями  міської 

ради та виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, а також цим 

Положенням. 

 

2. Завдання та повноваження Комісії 

 

Завданнями та повноваженнями Комісії є: 

1) визначення необхідності проведення невідкладних заходів з 

поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій (аварій, стихійного лиха тощо) у пошкоджених, 

малоефективних, зріджених, відмираючих насадженнях, які втрачають свої 

функції; 
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2) складання актів з визначенням характеристики лісомеліоративного стану 

насаджень, причини їх пошкодження, всихання, стану полезахисних лісових 

смуг, земельних ділянок. 

 
3. Організація роботи Комісії 

 

3.1 Комісія утворюється у складі: 

голови комісії – заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради; 

секретаря комісії; 

членів комісії. 

      

3.2. До складу Комісії входять представник Хмельницького обласного 

управління лісового та мисливського господарства та представник державного 

спеціалізованого лісозахисного підприємства «Вінницялісозахист» (за згодою). 

 

3.3 Формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться за 

необхідності. 

 

3.4 Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше 

половини членів комісії. 

 

3.5. Голова Комісії: 

проводить засідання Комісії та головує на них; 

організовує роботу Комісії і відповідає за виконання покладених на неї 

функцій; 

вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Комісії. 

 

3.6. Секретар Комісії забезпечує: 

ведення та оформлення протоколів засідань Комісії; 

інформування членів Комісії стосовно організаційних питань діяльності 

Комісії. 

 

3.7. Члени Комісії: 

беруть участь в засіданнях Комісії; 

вносять пропозиції на розгляд Комісії, які вносяться до протоколів засідань 

Комісії. 

 

3.8. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів членів Комісії, які 

присутні на засіданні. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос 

головуючого на засіданні. 

 

3.9. За відсутності секретаря на засіданні Комісії, головуючий доручає
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тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену Комісії, про що 

зазначається в протоколі засідання Комісії. 

 

3.10. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується 

головою та секретарем Комісії. 

 

3.11. Комісія розглядає питання, які чинним законодавством віднесені до 

повноважень органів місцевого самоврядування, вчиняє інші дії, що обумовлені 

чинним законодавством.  

 

3.12. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює відділ з питань 

охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                   підпис      Наталія ШАБЕЛЬНИК 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

10 листопада 2022 року № 402 
 

 

 

Склад комісії  

з обстеження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях 

сільськогосподарського призначення, на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

 

БОНДАР 

Ірина Василівна 

 

- головний спеціаліст відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

 

РИМАР 

Наталія Петрівна 

- виконувач обов’язків начальника відділу 

комунального майна виконавчого комітету 

міської ради; 

 

СІКОРА 

Микола Миколайович 

- начальник комунального підприємства 

комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ТАРАСЮК 

Валентина Яківна 

 

- начальник управління земельних ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ТАРНАВСЬКИЙ 

Павло Степанович 

 

- головний спеціаліст відділу лісового та 

мисливського господарства Хмельницького 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства (за згодою); 

 

ТАЩУК 

Віктор Іванович 

- директор комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ШЕВЧУК 

Вікторія Броніславівна 

- начальник відділу з питань охорони, 

раціонального    використання    природних  
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Продовження додатка 1 

 

 ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради; 

 

 - представник державного 

спеціалізованого лісозахисного 

підприємства «Вінницялісозахист» (за 

згодою). 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 


