
 

 

 
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 

ПОСТАНОВА 

  

30  березня 2017 року                              № П - 2- 1 м. Київ 

                                                                                                                              

 

Про стан бюджетного фінансування  

лісогосподарських заходів, його вплив 

на соціально-економічну ситуацію  

в трудових колективах та подальші дії  

Профспілки в цих умовах  
 

 

Президія ЦК Профспілки працівників лісового господарства України 

зазначає, що на засіданні, яке відбулось 24 січня 2017 року вже розглядалося 

питання про соціально-економічний стан лісогосподарських підприємств 

південно-східного регіону країни, що викликаний відсутністю бюджетного 

фінансування.  

Незважаючи на те, що як Держлісагенство так і Профспілка направили 

розрахунки в потребі бюджетних коштів до Мінагрополітики, питання у їх 

виділенні шляхом перерозподілу, в межах головного розпорядника, як 

передбачалось пунктом 18 «прикінцевих положень» «Закону України Про 

Державний бюджет України на 2017 рік», до цього часу так і не вирішене. 

Із-за відсутності фінансування весняну посадку лісових культур 

підприємства півдня практично не здійснювали. На підприємствах майже не 

залишилось працівників, які повинні проводити догляди за лісовими 

культурами, профілактичні протипожежні заходи та охорону лісових масивів 

від пожеж та лісопорушників, захист від хвороб та шкідників лісу. Протягом 

2016 року на підприємствах, зокрема півдня, відбувались масові звільнення 

висококваліфікованих фахівців, офіційна робота за режимом скороченого 

робочого часу, та вимушені відпустки без збереження  заробітної плати така ж 

тенденція продовжується і в 2017 році. Заробітна плата працівникам 

виплачується тільки у випадку одержання підприємствами допомоги, від 

ресурсних підприємств і з значними затримками. За 2 місяці 2017 року 

середньомісячна заробітна плата по південних областях - від 2037 грн. до 3000 

грн. Збільшилась заборгованість із виплати заробітної плати по цих же 

підприємствах та склала за оперативними даними, - 7,5 млн.грн. Підприємства 

на межі банкрутства, проведення лісогосподарських заходів стало не 

можливим.   

Заслухавши і обговоривши інформацію голови Профспілки працівників 

лісового господарства про стан бюджетного фінансування лісогосподарських 

заходів, різке загострення соціально-економічної ситуації в трудових 



колективах через відсутність бюджетного  фінансування на здійснення 

лісогосподарських заходів, враховуючи значне зростання цін на товари та 

предмети першої необхідності і збільшення тарифів на житлово-комунальні 

послуги,  

Президія ЦК Профспілки працівників лісового господарства України, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 1. Інформацію голови Центрального комітету Профспілки та виступаючих 

«Про стан бюджетного фінансування лісогосподарських заходів, його вплив на 

соціально-економічну ситуацію в трудових колективах та подальші дії 

Профспілки в цих умовах» взяти до відома. 

2. Вважати незадовільною роботу Держлісагентства та Мінагрополітики в 

частині фінансового забезпечення  лісогосподарських заходів за рахунок коштів 

державного бюджету.  

3. У зв’язку з відсутністю позитивного реагування на численні звернення 

Профспілки з питань забезпечення відновлення бюджетного фінансування 

провести попереджувальну акцію протесту шляхом пікетування Кабінету 

Міністрів України і Міністерства аграрної політики та продовольства України 

12 квітня 2017 року.  

3. Затвердити вимоги до Уряду і Міністра аграрної  політики та 

продовольства України, що додаються на 1 аркуші.  

 

Контроль за виконанням постанови покласти на голову ЦК Профспілки 

Кривов’язого С.Й. 

 

 

 

 

Голова Профспілки                                    Кривов’язий С.Й.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                       Додаток 
                                                                                                                       до постанови Президії ЦК 
                                                                                                                       Профспілки працівників  
                                                                                                                        лісового господарства України 
 
                                                                                                                        від 30 березня 2017 р. № П-2-1    
 

ВИМОГИ 

до Кабінету Міністрів України та Міністерства аграрної політики та 

продовольства України: 
 

Терміново відновити фінансування лісогосподарських заходів за 

бюджетною програмою 2805060 «Ведення лісового і мисливського господарства, 

охорона і захист лісів  в лісовому фонді»; 

Припинити практику призначення на керівні посади Державного агентства 

лісових ресурсів України та його територіальних органів спеціалістів, які не 

мають фахової лісової освіти та відповідного досвіду роботи в лісогосподарській 

галузі. Визначити першочерговими критеріями для підбору керівних кадрів в 

галузі: фаховість, чесність та порядність.  


