
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
VII СЕСІЯ    VІII ДЕМОКРАТИЧНОГО       СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про заходи громадського контролю за порядком 
ведення лісового господарства, охорони лісів та 
використання лісосировинних ресурсів на 
території Стрийської територіальної громади

Беручи до уваги, рішення Львівської обласної ради №77 від 
16.02.2016 року «Про запровадження механізмів громадського контролю за 
використанням та відтворенням лісових ресурсів області», керуючись  ст.25, 
підпунктом 1 пункту «б» частини 1 ст.33, п.1 ст.73 Закону України «Про 
місцеве самоврядування», ст.33 Лісового кодексу України, ст.20 Закону 
України «Про автомобільні дороги», міська рада

 ВИРІШИЛА:
1. Лісогосподарським підприємствам та постійним лісокористувачам, які 

здійснюють діяльність на території Стрийської територіальної громади, 
на необхідності неухильного дотримання законів України, постанов 
Кабінету Міністрів України, розпоряджень та рішень місцевих рад, інших 
нормативних актів в галузі лісового та мисливського господарства.

2. Постійним лісокористувачам:
а) Завчасно інформувати Стрийську міську раду про заплановані площі 
рубок лісу, інші лісогосподарські заходи, графіки та маршрути вивезення 
заготовленої деревини комунальними дорогами.
б) проводити попередні обговорення щодо всіх видів лісогосподарських 
заходів з місцевою громадою в порядку громадських слухань. Протоколи 
громадських слухань подавати до Львівського ОУЛМГ відповідно до 
рішення Львівської обласної ради №77 від 16.02.2016 року.

     3. Доповнити п.1 та п.3 ст.6 Положення про громадські слухання в місті 
          Стрию , затвердженого рішенням Стрийської міської ради від 23.06.2015 

№676 підпунктами наступного змісту – «лісогосподарські підприємства 
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та постійні лісокористувачі з питань погодження лісогосподарських 
заходів»

4. З метою охорони, раціонального використання та відтворення тваринного 
світу лісокористувачам: під час масового розмноження диких тварин, в 
період з 1 квітня до 15 червня, діяти відповідно до діючого законодавства 
щодо проведення робіт та заходів , які джерелом підвищеного шуму та 
неспокою. 

5. Під час лісозаготівельних робіт постійним лісокористувачам забезпечити 
маркування транспорту для перевезення лісу та обов’язкове клеймування 
деревини, що відпускається.

6. Обмежити рух спеціалізованих вантажних автомобілів, які перевозять 
лісову продукцію,   з навантаженням на вісь понад 7 т на дорогах, що 
перебувають у комунальній власності територіальної громади за 
несприятливих погодних умов (дощова, сніжно- дощова та спекотна 
погода).

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови (М.Дмитришин) та постійну депутатську комісію  з 
питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природнього середовища (В.Бурій).

    Міський голова                                                                   Олег КАНІВЕЦЬ


