
 

Орієнтовний план 

проведення Держлісагентством консультацій з громадськістю на 2023 рік 

№ Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю  

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується 

залучити до 

консультацій 

Контактні данні 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(тел. E-mail) 

1 Проєкт постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до порядку 

поділу лісів на категорії та 

виділення особливо 

захисних ділянок» 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

лютий 2023р.  Лісокористувачі та 

власники лісів, інститути 

громадянського 

суспільства діяльність 

яких пов’язана зі сферою 

лісового господарства 

Управління лісового 

господарства та відтворення 

лісів 

тел. (044) 235-60-02 

e-mail: 

r.petrych@forest.gov.ua  

2 Проєкт постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до Порядку 

ведення державного 

лісового кадастру та обліку 

лісів» 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

квітень 2023 р.  Лісокористувачі та 

власники лісів, інститути 

громадянського 

суспільства діяльність 

яких пов’язана зі сферою 

лісового господарства 

Управління лісового 

господарства та відтворення 

лісів 

тел. (044) 235-60-02 

e-mail: 

r.petrych@forest.gov.ua  

3 Проєкт постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України 

від 10 серпня 1992 року № 

459 і від 16 вересня 2009 

року № 976» 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

травень 2023 р.  Лісокористувачі та 

власники лісів, інститути 

громадянського 

суспільства діяльність 

яких пов’язана зі сферою 

лісового господарства  

Відділ охорони і захисту 

лісів 

тел. (044) 235-85-47 

e-mail: 

i.vihovskyi@forest.gov.ua  

4 Проєкт наказу Міндовкілля 

«Про затвердження Правил 

використання корисних 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

травень 2023 р.  Лісокористувачі та 

власники лісів, інститути 

громадянського 

Управління лісового 

господарства та відтворення 
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№ Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю  

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується 

залучити до 

консультацій 

Контактні данні 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(тел. E-mail) 

властивостей лісів» офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

суспільства діяльність 

яких пов’язана зі сферою 

лісового господарства 

лісів 

тел. (044) 234-09-40 

e-mail: 

i.vytvytskyi@forest.gov.ua  

5 Проєкт наказу Міндовкілля 

«Про затвердження 

Інструкції з відведення і 

таксації лісосік» 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

червень 2023 р.  Лісокористувачі та 

власники лісів, інститути 

громадянського 

суспільства діяльність 

яких пов’язана зі сферою 

лісового господарства 

Управління лісового 

господарства та відтворення 

лісів 

тел. (044) 235-60-02 

e-mail: 

e.savytskyi@forest.gov.ua  

6 Проєкт наказу Міндовкілля 

«Про затвердження складу 

документації державного 

лісового кадастру і 

первинного обліку лісів та 

порядку її ведення» 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

жовтень 2023р.  Лісокористувачі та 

власники лісів, інститути 

громадянського 

суспільства діяльність 

яких пов’язана зі сферою 

лісового господарства 

Управління лісового 

господарства та відтворення 

лісів 

тел. (044) 235-60-02 

e-mail: 

r.petrych@forest.gov.ua  

7 Проєкт наказу Міндовкілля 

«Про затвердження Порядку 

організації та проведення 

лісової сертифікації» 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

жовтень 2023р.  Лісокористувачі та 

власники лісів, інститути 

громадянського 

суспільства діяльність 

яких пов’язана зі сферою 

лісового господарства 

Управління лісового 

господарства та відтворення 

лісів 

тел. (044) 235-60-02 

e-mail: 

e.savytskyi@forest.gov.ua   
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