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Загальна частина
Програма заліснення малопродуктивних земельних угідь Менськоїтериторіальної громади на 2022-2025 роки (далі - Програма) розробленавідповідно до протокольного рішення за підсумками наради головиЧернігівської облдержадміністрації від 05.07.2021 про виконання УказуПрезидента України від 07.06.2021 №228/2021 «Про деякі заходи щодозбереження та відтворення лісів» та рішення Ради національноїбезпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходидержавної регіональної політики на підтримку децентралізації влади»,введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021№180/2021 (в частині інвентаризації лісових ресурсів).Ліс був і залишається нашим головним союзником у боротьбі зкліматичними змінами. Лише значно збільшивши площі заліснення, мизможемо збільшити абсорбцію СО2. Кожне посаджене та дбайливовирощене і збережене дерево – це без перебільшення цінний вклад узелену скарбницю Менської територіальної громади, дарунокмайбутнім поколінням, справжня ціна якого визначається через десяткироків. І вимірюватиметься вона не лише у грошовому еквавіленті, томущо ліс – це частина нашого життя, фактор який відчутно впливає наекологічний стан навколишнього середовища і на наше здоров’я.Ліси укріплюють схили, послаблюють поверхневий водостік і тимсамим стримують ерозійні процеси, оберігають землю від перегріваннясонцем, зменшують швидкість вітру, змінюють мікроклімат, сприяютьпідвищенню вологості повітря, регулюють розподіл снігу, зменшуютьпромерзання ґрунту. На полях, захищених лісом, рівень урожайності завждивищий, ніж на незахищених.Роботи з лісовідновлення будуть спрямовані на підвищеннябіологічної стійкості та продуктивності насаджень шляхом введення доїх складу високопродуктивних швидкоростучих порід – інтродуцентів(модрини, бука, ялини, дуба червоного та інших) та шляхомпереведення лісового насінництва на генетико-селекційну основу, щопередбачає збільшення обсягів заготівлі насіння з покращенимивластивостями з об’єктів постійної лісонасіннєвої бази, вирощуваннясадивного матеріалу та створення лісових культур з йоговикористанням, що дасть можливість, як твердять науковці, підвищитипродуктивність лісів на 15-20 відсотків.

Мета Програми
Метою Програми є забезпечення збалансованого розвитку лісовогогосподарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та
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економічних функцій лісів району, охорону і захист лісових та граничних зними екосистем.

Програма передбачає розроблення показників розвитку лісовогогосподарства територіальної громади на принципах безперервногоневиснажливого використання лісових ресурсів, а також збільшеннялісистості та покращення якісної структури лісових насадженьтериторіальної громади за рахунок територій, що внаслідок деградації землівже не можуть використовуватися для сільськогосподарських робіт,заліснення берегових смуг водойм. Іншим важливим завданням є закріпленняза постійними лісокористувачами усіх лісових земель територіальноїгромади.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

Розв'язати частково вирішення проблеми закріплення залісокористувачами усіх лісів, що обліковуються в землях державноївласності, які не надані в користування, а також збільшення лісистостіта покращення якісної структури лісових насаджень територіальноїгромади, заліснення берегових смуг водойм, малопродуктивних тапорушених земель, а також створення захисних лісопосадок вздовжавтомобільних доріг протягом 2022-2025 років.
Фінансування Програми

Фінансування напрямків діяльності, визначених Програмою,проводиться за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством. Обсяг фінансування, склад матеріально-технічних ресурсів, необхідних для реалізації Програми, визначений зурахуванням можливостей міського бюджету. Обсяг фінансових ресурсівбуде визначений відповідно до кількості земель, які будуть заліснюватисязгідно даних інвентаризації та рішення сесії і наявних фінансових ресурсів.
.Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Протягом 2021 планується провести інвентаризацію лісових ресурсів;забезпечити належне фінансування щодо збереження та відтворення лісів;сприяти реалізації ініціатив громадських об’єднань щодо участі в заходах зохорони, захисту, відтворення лісів, залучення до таких заходів населеннянасамперед молодь; зібрати інформацію щодо наявності самостійних лісів іземель під лісовідновлення та лісорозведення (їх площу та місцерозташування); розробити дорожню карту використання виявлених ділянокдля лісорозведення (як приклад, передати такі земельні ділянки до державнихчи комунальних лісогосподарських підприємств для лісорозведення).Виконання програми надасть змогу розв'язати частково вирішення проблемизакріплення за лісокористувачами усіх лісів, що обліковуються в земляхдержавної власності, які не надані в користування, а також збільшення
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лісистості та покращення якісної структури лісових насадженьтериторіальної громади, заліснення берегових смуг водойм,малопродуктивних та порушених земель, а також створення захиснихлісопосадок вздовж автомобільних доріг протягом 2021-2025 років. ПаспортПрограми наведений у додатку 1 до Програми.

Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання програми дасть змогу:
1) поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції тапідвищити продуктивність;
2) забезпечити ефективне ведення лісового господарства територіальноїгромади на засадах сталого розвитку;
3) ефективне управління землями лісового фонду;
4) забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;
5) добитися розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури в лісахтериторіальної громади;
6) зменшити загрозу деградації земель, збільшити площу лісів територіальноїгромади за рахунок створення нових лісів, і включення до лісового фондусамо заліснених, малопродуктивних і деградованих земельсільськогосгоподарського призначення;
7) визначити постійних лісокористувачів та закріпити за ними лісові землі,державної власності, які не надані в користування.
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Додаток 1 до Програми
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва Програма заліснення малопродуктивних земельнихугідь на 2022-2025 роки по Менській територіальнійгромаді (далі Програма)

2. Підстава длярозроблення

Протокольне рішення за підсумками нарадиголови Чернігівської облдержадміністрації від05.07.2021 про виконання Указу ПрезидентаУкраїни від 07.06.2021 №228/2021 «Про деякізаходи щодо збереження та відтворення лісів»та рішення Ради національної безпеки іоборони України від 15 квітня 2021 року «Прозаходи державної регіональної політики напідтримку децентралізації влади», введеного вдію Указом Президента України від 29 квітня2021 №180/2021 (в частині інвентаризаціїлісових ресурсів).

3. Основні ціліПрограми

Забезпечення збалансованого розвиткулісового господарства, спрямованого напосилення екологічних, соціальних таекономічних функцій лісів району, охорону ізахист лісових та граничних з ними екосистем.

4.
ІніціаторрозробленняПрограми

Відділ земельних відносин, агропромисловогокомплексу та екології Менської міської ради
5. РозробникПрограми Відділ земельних відносин, агропромисловогокомплексу та екології Менської міської ради
6. СпіврозробникиПрограми -

7.
ВідповідальнийвиконавецьПрограми

Відділ земельних відносин, агропромисловогокомплексу та екології Менської міської ради
8. УчасникиПрограми Менська міська рада, державні лісогосподарськіпідприємства громади
9. Термін 2022-2025 роки
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реалізації

10.

Перелікмісцевихбюджетів, якіберуть участь увиконанніПрограми (длякомплекснихПрограм)

Менської міської територіальної громади

11.

Загальний обсягфінансовихресурсів,необхідних дляреалізаціїПрограми,всього

800000,00 грн


