
Протокол № 4 

 

Засідання правління Громадської Ради при Львівському ОУЛМГ 

 
13 квітня  2021 року      м. Львів, вул. Яворницького, 8б 

 

 

Присутні:  

 - 5 осіб (члени правління громадської ради» особисто, 1 в онлайн режимі. 

 - Перший заступник начальника Львівського ОУЛМГ Целень Я.П., голова 

Львівської обласної організації профспілки працівників лісового господарства 

України Максимець В.Й. 

 

Порядок денний: 

 

1. Щодо прийнятих рішень органами місцевого самоврядування, які 

суперечать Лісовому та Господарському Кодексам України.  

      2. Різне. 

1 питання. 

Засідання відкрила заступниця голови Громадської ради при Львівському 

ОУЛМГ Писарчук Н.А.,  яка зазначила, що в своїй роботі ГР користується 

типовим положенням про громадську раду (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353).  

Також було наголошено, що протягом останнього часу ряд сільських та 

міських рад прийняли рішення, котрими зобов’язали державні лісогосподарські 

підприємства Львівського ОУЛМГ проводити   лісогосподарські заходи 

(планову господарську діяльність) після позитивної згоди (погодження). 

В обговорені виступили: Н. Писарчук, С. Білас, А. Вовк, Я. Цлень та інші. 

 Після обговорення голова комісії з лісопромислового комплексу 

Громадської Ради при Львівському ОУЛМГ Вовк А.І. зазначив, що 

підготовлено проект звернення до органів державної та виконавчої влади щодо 

надання правової оцінки на предмет дотримання органами місцевого 

самоврядування чинного законодавства в контексті прийняття різного виду 

рішень, які носять суперечливий характер. 

  Вирішили : 

 Надіслати дане звернення до:  Державного агентства лісових ресурсів 

України,  Державної регуляторної служби України, Львівської обласної 

державної адміністрації, Львівської обласної ради, Львівське обласне 

управління лісового та мисливського господарства, Громадської ради при 

Держлісагентстві України, Головного управління національної поліції у 

Львівській області та Львівську обласну прокуратуру (звернення додається). 

 Голосували:  

ЗА – 6  

ПРОТИ – немає 

УТРИМАЛИСЬ – немає 

Рішення прийняте. 



 

 В різному виступив  голова Громадської Ради Білас С.Я., який 

запропонував розіслати дане звернення для відома всім підпорядкованим 

підприємствам Львівського ОУЛМГ, а також розмістити його на офіційних 

сайтах держпідприємств та інформаційних стендах «Про діяльність 

Громадської ради». 

  

 Голосували:  

ЗА – 6  

ПРОТИ – немає 

УТРИМАЛИСЬ – немає 

Рішення прийняте. 

 

Також в різному виступив перший заступник начальника Львівського 

обласного управління лісового та мисливського господарства Целень Я. П. та 

наголосив на тому,  що з 21 березня 2021 року стартує Акція Держлісагентства 

України «Створюємо ліси разом». На сайті Львівського ОУЛМГ розміщена 

інформація про місця садіння лісу весною цього року, і запропонував членам 

Громадської Ради реєструвати та долучатися до даного заходу. 

Хто бажає прийняти участь у садінні лісу, просимо контактувати за 

телефоном : 067-930-93-75   - Кисіль Михайло Степанович. 

 

 

Додаток на 3 арк. 

 

 

 

  

 Голова Громадської ради 

при Львівському ОУЛМГ                                                                Степан Білас 

 

 

 
Секретар                                                                         Василь Репех  

 

 

 

 

 

 

 


