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Принципи реформування

1. Інституційна функціональність
2. Самоокупність та державна підтримка
3. Географічність краще регіональні аспекти (надалі червоним 
кольором виділено можливі зауваження чи питання для дискусії)
4. Відкритість та прозорість
5. 100% перехід на цифрові технології
6. Рівний доступ до ресурсів 
7. Співпраця 



1. Інституційна функціональність
Функції ДАЛР (регуляторна, контролююча, наглядова та господарююча) - розмежовано. Утворено окремі інституції:
• Директорат лісів – ЦОВВ) з питань формування держ. політики (готує проекти Законів та залучається до їх написання, відповідає 

за підготовку і прийняття нормативно-правових актів, які стосуються сфери лісового господарства)
• Лісова служба – ЦОВВ  з питань реалізації держ. політики (допомагає лісокористувачам діяти у відповідності із прийнятою 

лісовою політикою і у визначеному державою правовому полі, формує і комунікує із користувачами різноманітні моделі 
господарювання базуючись на підставі прийнятих законодавчих актів, відслідковує ключові індикатори діяльності 
лісокористувачів і надає зворотню інформацію щодо відповідності їх функціонування до сформованої державної політики, видає 
лісорубні квитки та інші дозволи, збирає галузеву інформацію, формує відповідні державні бази і банки даних та управляє ними …)

• Державні ліси України – господарюючий суб’єкт, який забезпечує дотримання екологічних, соціальних і економічних функцій під 
час ведення лісового господарства лісогосподарськими підприємствами

� Державна лісова охорона (ДЛО) – має статус правоохоронного органу із можливістю досудового розслідування (орієнтована на 
фахове швидке упередження і розслідування незаконних вирубок лісу у т.ч. самими лісокористувачами в обхід прийнятого 
законодавства тощо), діє на території усіх лісів незалежно від підпорядкування і форми власності, прикріплена до Обласних 
управлінь лісового господарства, але не підпорядковується їм, має місцеві відділення залежно від потреби (оперативні патрулі, які 
діють на основних лісових дорогах) у ключових (опорних) населених пунктах (раніше райцентрах), тісно співпрацює із 
прокуратурою і іншими правоохоронними органами. Слідчі Національної поліції зайняті розслідуванням справ пов’язаних із 
незаконною вирубкою лісу або переходять у підпорядкування ДЛО або займаються іншими справами.

� Служба лісової охорони – має статус прирівняний до статусу державних інспекторів (без функції контролю), утворюється в усіх 
лісогосподарських підприємствах і установах ПЗФ із наявністю лісового фонду, діє в межах підприємства, патрулює територію 
свого підприємства, попереджує будь які у т.ч. екологічні порушення (виписує штрафи населенню (краще порушникам) тощо), 
тісно співпрацює із ДЛО (і звітує їм щодо ситуації із вирубкою лісу), безпосередньо координується слідчими ДЛО під час здійснення 
розслідувань щодо незаконної вирубки лісу, співпрацює із іншими правоохоронцями. Інспекторами СЛО можуть стати окремі 
посадові особи лісокористувача або особи, що суміщують посаду лісника чи майстра лісу, які пройшли відповідне тренування у 
ДЛО та отримали відповідне посвідчення.

� Лісова інспекція – контролюючий орган (може бути у складі ДЕІ чи функціонувати незалежно), має право перевірки за скаргою, 
має право зупиняти дію Лісорубного чи Лісового квитка (дублює функції ДЛО)

� Інші незалежні інститути (інвентаризації, лісовпорядкування, лісозахисту, моніторингу, науково-дослідні інститути тощо)
� Обласні управління лісового господарства – підпорядковуються ОДА (за принципом Департаментів екології), а також тісно 

співпрацюють із Лісовою службою, виконують функції частково делеговані Лісовою службою на місцях, збір інформації про 
ключові індикатори, робота із лісокористувачами щодо практичної відповідності задекларованої державної політики відповідно до
розроблених моделей Службою лісів, видача лісорубних квитків і їх анулювання, співпраця із ОДА тощо

Необхідно додати державі підприємства лісового господарства, як юридичних суб'єктів господарювання.
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2. Самоокупність та державна підтримка з яких джерел (бюджет, від реалізації 
деревини, рентна плата тощо) буде фінансування інституцій, оскільки збільшення державних інституцій 
призведе до зростання витрат держбюджету, що створює проблему з реалізацією цього проекту

� Ведення лісового господарства дає можливість самостійно покривати витрати на операційну діяльність 
державних лісогосподарських підприємств на території всієї країни. 

� Створено державне господарське об'єднання «Державні ліси України» (ДЛУ) необхідне для підвищення 
ефективності управління державними ресурсами, яке здійснюється з метою об’єднання виробничої, 
науково-технічної, комерційної діяльності членів об'єднання, централізації управлінських, координаційних 
функцій тощо.

� Лісове господарство ведеться на засадах «наближеного до природи лісівництва» та враховує зміни клімату, 
охорону і розвиток біорізноманіття тощо. Впроваджено принцип господарювання «без відходів», ведеться 
річне, 10-ти річне та довгострокове планування (35 і 100 р.).

� З метою рівномірного перерозподілу фінансового забезпечення різних підприємств, акумуляції коштів для 
втілення вартісних проектів, створено Лісовий стабілізаційний фонд та розпочато його функціонування. 

� Податкове навантаження на лісогосподарські підприємства впорядковано і здійснено їх ефективний 
розподіл.

� Створено (вироблено) механізм Державної підтримки галузевих програм зі створення нових лісів, 
охорони екологічно важливих лісів, які не є ресурсними та надають вкрай важливі екосистемні послуги 
(виконують вкрай важливі функції ) не пов’язані із отриманням економічного прибутку для суспільства і 
регіонів (напр., полезахисні смуги у центрі та на півдні, охорона вкрай цінних, а також важливих з 
рекреаційної та іншої точки зору лісів), та функціонуванню таких надважливих інституцій як державна 
лісова охорона, лісовий моніторинг й інвентаризація, лісовпорядкування, лісозахисна служба, наукові 
інституції й лабораторії тощо.
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3. Географічність (регіональні аспекти) 

� Ведення лісового господарства враховує регіональні особливості (географічні, 
кліматичні, соціально-економічні) та здійснюється на основі лісорослинного 
зонування.

� Для цього координація роботи окремих підприємств «ДЛУ» здійснюється через 
регіональні Координаційні центри (Полісся, Лісостеп, Степ, Карпати, Крим)

Принципи реформування



4. Відкритість та прозорість

� Усі ліси України відкриті для суспільства - електронні карти лісонасаджень, рух 
лісовозного транспорту, лісорубні квитки й інші плани, звіти - у відкритому доступі.

� Запроваджено процес узгодження основних лісогосподарських заходів із місцевими 
громадами і іншими основними зацікавленими сторонами, існує дієвий зворотній зв’язок. 

� Усі державні інститути і підприємства щорічно публічно звітують про виконану роботу 
(статистичні, фінансові й усі інші зведені звіти тощо).

Принципи реформування



5. 100% перехід на цифрові технології

� Поступово створюються якісні електронні карти лісонасаджень в усіх підприємствах, що 
забезпечує перехід до використання електронних способів в управлінні 
лісогосподарськими процесами.

� Впроваджена електронна система обліку деревини (краще лісових ресурсів) на усіх без 
вийнятку лісогосподарських підприємствах, які здійснюють реалізацію деревини та іншої 
лісової продукції.

� Впроваджено електронно-вимірювальні способи обліку ростучого лісу та інших операцій.
� Реалізовано у відкритому доступі відслідковування в он-лайн режимі реального часу рух 

лісовозного транспорту, лісорубні квитки й інші плани, звіти, дистанційний моніторинг 
змін лісового покриву - у відкритому доступі. 

� Впроваджено електронне декларування походження лісоматеріалів для усіх ринків (на 
основі розробки та введення в дію програмно-інформаційного комплексу з формування 
єдиного реєстру декларацій про походження лісоматеріалів, що реалізуються на експорт) 

� Впроваджено концепцію «Ліс у смартфоні», де є доступ до усієї онлайн інформації про 
ліси України (у т.ч. оф-лайн) 

Принципи реформування



6. Рівний доступ до ресурсів

Впроваджено реалізацію необробленої деревини через використання прозорої системи 
електронних аукціонів для всіх суб'єктів господарювання (сьогодні лісгоспи реалізують 
деревини з врахуванням усіх витрат і «втрат», а для власної переробки отримують по 
собівартості) Знайдено механізм довготривалого забезпечення деревиною малого і крупного 
бізнесу, а також соціальних верств населення
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7. Співпраця 

При Лісовій службі постійно діють робочі міждержавні, міжгалузеві, науково-
практичні, внутрішні групи зацікавлених сторін, які вивчають виявлені проблемні 
питання та пропонують свої варіанти їх вирішення. 

Таким чином регулярно застосовуються кращі пропозиції закордонних дружніх 
інституцій, національних ключових зацікавлених сторін, громадських ініціатив і 
професійних НГО, практики національного і передового світового фахового 
досвіду, напрацювання провідних національних і світових інституцій

Принципи реформування



Кабінет Міністрів України

Міндовкілля

Директорат лісів

Лісова служба
Держекоінспекція 

(Лісова інспекція)

Об’єднання «Державні ліси України»

Пропонована структура реформованої системи 
управління лісовим господарством



Кабінет Міністрів 
України

Директорат лісів (у структурі Міндовкілля)

– ЦОВВ з питань формування державної політики у сфері лісового господарства 

Державні ліси України 
(об’єднання/кооперація усіх юридичних 

суб’єктів, підпорядкованих усім 
Міністерствам, під одною управлінською 

адміністрацією)

Приватні та 
агроліси (ліси 

іншого 
підпорядкування)

Комунальні ліси 
(ліси місцевих 

громад) 

• формування (розробка і прийняття) політики, законопроектів, нормативно-правових та 
інших підзаконних актів у лісовій галузі 

• тісна співпраця із Лісовою службою щодо реалізації прийнятої політики

• тісна співпраця із депутатами ВР щодо розробки проектів законів

Міндовкілля

Пропонована інституційна структура л.г. 



Кабінет Міністрів 
України

Лісова служба 
– ЦОВВ з питань реалізації державної політики у сфері лісового господарства 

• консультаційна підтримка проектів нормативних актів у лісовій галузі (тісна співпраця із Директоратом лісів), 

• консультаційна підтримка користувачів лісів з питань відповідності ведення лісового господарства прийнятій державній 
політиці і правозастосуванню (розробка відповідних моделей господарювання), ведення екоосвітніх програм тощо

• розробляє критерії оцінки виконання/дотримання лісокористувачами державної політики у сфері лісового господарства і 
аналізує отримані від них показники,

• Координує роботу інших лісових інституцій у частині реалізації державної політики у сфері лісового господарства

Міндовкілля

Пропонована структура реалізації держполітики щодо 
лісового господарства 

Державні ліси України 
(об’єднання/кооперація усіх юридичних 

суб’єктів, підпорядкованих усім 
Міністерствам, під однією управлінською 

адміністрацією)

Приватні та 
агроліси, 
колективні 

підприємства

Комунальні ліси 
(ліси місцевих 

громад) 



Лісова служба

Стабілізаційний 
лісовий Фонд
(фінансовий): 

наповнення - варіант 
Марчука

(Із відрахуванням у 
Фонд національного 

добробуту для 
виплати 

громадянам???)

З наглядовим 
комітетом (радою) 
для забезпечення 
незалежного 
контролю

ДЕРЖАВНА ЛІСОВА ОХОРОНА, ДЛО – вже існує де-юре, потребує 
реформування

(підпорядкування Лісовій службі чи безпосередньо Поліції чи Кабміну)
з регіональними підрозділами

Права / обов’язки – як у правоохоронного органу (право слідчих дій і т.п. по 246 
тощо) з метою виявлення і попередження незаконних вирубок, крадіжок деревини й 
іншої фауни

в кооперації з 
• охороною лісокористувачів  (потребує законодавчої підтримки), лісниками 

(співробітниками) кожного власника лісів (що надають інформацію про 
виявлені лісові правопорушення)

• екологічними інспекторами в місцевих громадах (надання інформації)
• Національною поліцією (контроль перевезення деревини)
• НАБУ (корупційними діями);
• Прокуратурою (що здійснює процесуальне керівництво та координує 
створення робочих груп та координує їх діяльність за запитом будь-якого 
правоохоронного чи контролюючого органу)

• Іншими правоохоронними інституціями

Об'єднання «Державні ліси України» (управляється Дирекцією, яка 
контролюється/підпорядковується Наглядовій Раді)

Здійснює господарювання у державних лісах залежно від регіональних 
кліматичних / природних та економічних особливостей та на основі правил і 
принципів розроблених Департаментом лісового господарства

Пропонована структура 



Можлива структура підрозділів

Відділи:

1. Лісове законодавство
2. Консультування з 

лісогосподарських заходів
3. Моніторинг лісів (напр. 

електронні системи)
4. Міжнародне 

співробітництво
5. Розвитку 

агролісорозведення і 
приватного лісівництва

Незалежні юридичні суб’єкти (у підпорядкуванні)

• Інститут лісової інформації (моніторинг, національна 
інвентаризація, електронний облік деревини тощо)

• Інвентаризація і постійні наукові стаціонари

• Лісовпорядкування – планування господарської 
діяльнсті

• Лісозахист – моніторинг шкідників та хвороб, 
прогнозування, вивчення стану лісових ділянок

• Спеціалізовані лабораторії

• Державна лісова охорона (або тут або безпосередньо 
Кабміну)

Обласні департаменти лісового господарства при ОДА  
(виконують статистичні, планувальні, організаційні функції та моніторинг, одночасно 

тісно співпрацюють як з ОДА так і з Лісовою службою)

Лісова служба



Cтруктура органу управління «державними лісами» 
(Об’єднання?)

Державні ліси України
(Національний офіс, господарчі функції)

Державні лісогосподарські підприємства – залишаються 
юридичними особами, кожне з яких при входженні до 
об'єднання «Державні ліси України» зберігає права юридичної 
особи і діє на підставі Закону "Про підприємства в Україні". 
Господарювання у їхніх лісах (як і у всіх інших) здійснюється 
згідно з Національною лісовою політикою, стратегіями, 
програмами, що базуються на принципах сталого 
лісокористування з урахуванням регіональних кліматичних / 
природних та економічних особливостей та на основі правил і 
принципів розроблених Департаментом лісового господарства

Регіональні / або обласні Координаційні центри управління 
(Карпати, Полісся, Лісостеп, Степ, Крим) 

Державні лісові господарства (окремі юридичні суб’єкти 
підприємницької діяльності)

Міндовкілля

Стабілізаційний 
лісовий Фонд
(фінансовий): 
наповнення - варіант 

Ю.М.Марчука

(Із відрахуванням у Фонд 
національного 
добробуту???)

З наглядовим комітетом 
(радою) для забезпечення 
незалежного контролю

(якщо відрахування тільки з 
державних лісів). Якщо від усіх 

лісокористувачів і 
деревообробки тощо - тоді 

під ЛС



Служба лісової охорони підприємства
(патрулює територію свого підприємства, виписує штрафи населенню 

тощо, тісно співпрацює із ДЛО)

Державна лісова охорона
(виявлення «чорних лісорубів» і крадіжок деревини, контроль лісових і 

місцевих доріг тощо)

Державна Екологічна інспекція/Лісова Інспекція
(виявлення екологічних злочинів і контроль за додержанням лісового 
законодавства здійснює «Лісова Інспекція» у структурі ДЕІ чи окремо) Кабінет 

Міністрів 
України

Лісокори
стувачіНаціональна поліція

(контроль за перевезеннями деревини на основних регіонального і 
районного значення дорогах, розслідування інших кримінальних 

злочинів за підслідністю) 

НАБУ
(розслідування корупційних злочинів високопосадовців за 

підслідністю) 

СБУ, ДБР та ін. ПО
(розслідування злочинів за підслідністю) 

Правозастосування

Держаудитсдужба, Фіскальна служба
(фінансовий контроль та ухиляння від сплати податків) 



Кабінет Міністрів 
України

Управління мисливського господарства
(розробка законопроектів, нормативно-правових та інших підзаконних актів, 

консультаційна підтримка користувачів лісів з питань правозастосування у лісовому секторі, 
Державна єгерська служба, співпраця із професійними об’єднаннями заради екоосвіти)

Державні ліси України
Приватні 

господарства
Колективні 
господарства

Регулювання (не управління) політики ведення мисливської діяльності усіма суб’єктами

Міндовкілля

Пропонована структура м.г. основне питання чи варто 
виокремлювати,  чи залишити в структурі ЛГ, чи потрібно 
додаткове держфінансування



Дорожня карта

1. Розробка стратегії реформування
2. Підготовка пакету документів для інституційної  реформи

3. Публічне обговорення стратегії реформування
Термін реалізації – 6 місяців



Додаткові елементи 
незалежного контролю за 
використанням лісових 
ресурсів



Впровадження державного і незалежного 
дистанційного моніторингу змін лісового покриву

Застосування космічних 
знімків Sentinel і Landsat 
для автоматичного 
картування швидких 
змін наземного 
(лісового) покриву



Впровадження електронного сервісу «Моніторинг руху 
деревини» (удосконалення і розширення існуючої 
системи ЕОД)



Посилення контролю за транспортуванням деревини 
поліцією за допомогою громадськості на базі системи 
ЕОД (FLEG II Concept)

Системи контролю руху деревини (ЕОД)

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА 
КОНТРОЛЮ РУХУ НЕОБРОБЛЕНОЇ 
ДЕРЕВИНИ

КОЛ-ЦЕНТР

• ВЕБ-СЕРВІСИ
• ЧАТ-БОТИ (SMS)

МОБІЛЬНІ 
ДОДАТКИ

Видимий номерний знак 
транспортного засобу

Запит інформації

Отримання даних про деревину, що транспортується, 
якщо позитивна - деревина легальна, якщо 
негативна – найближчий поліцейський патруль 
відправляється до перевізника деревини

Внесення та синхронізація даних про транспортні 
документи з системою ЕОД

Унеможливлення 
модифікації даних

Перевізник 
деревини

Громадянин



Покращення інформаційної співпраці лісокористувачів 
із громадами

«Лісова варта»

Інформування/погодження про заплановані та затверджені вирубки (лг заходи)

Пілотні проекти у Львівській області: http://nppsbeskidi.gostynets.org.ua/

http://nppsbeskidi.gostynets.org.ua/


Залучення громадськості до наземного моніторингу 
лісопорушень

● За 2 роки експерти ЛВ WWF 
України відвідали 178  
ділянок;

● загальною площею 2902 га, 
● із яких 2571 га звичайного 

лісу;
● та 331 га - лісосік;
● На них загалом, виявлено 

396 ознак лісопорушень


