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Нормативно-правові акти, що забезпечують підтримку
організаційної схеми управління Держлісагентства
• Лісовий кодекс України
• Положення про Державне
агентство лісових ресурсів України
• Положення про обласні управління
лісового та мисливського
господарства Державного
агентства лісових ресурсів України
• Закон України «Про управління
об'єктами державної власності»
• Положення про державну лісову
охорону

Перелік питань щодо утворення
єдиної державної лісогосподарської структури
•
•
•
•
•
•
•

Мета і предмет діяльності
Організаційна схема утворення
Орієнтовний порядок утворення
Керівні органи
Управління діяльністю
Підготовчі заходи з утворення
Заходи з юридичного оформлення утворення
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Організаційно-правова форма та мета утворення
державного лісогосподарського об’єднання
Корпорація

Концерн

Договірне об'єднання, створене на
основі поєднання виробничих,
наукових і комерційних інтересів
підприємств, що об'єдналися, з
делегуванням ними окремих
повноважень централізованого
регулювання діяльності кожного з
учасників органам управління
корпорації.

Статутне об'єднання підприємств, а
також інших організацій, на основі
їх фінансової залежності від одного
або групи учасників об'єднання, з
централізацією функцій науковотехнічного і виробничого розвитку,
інвестиційної, фінансової,
зовнішньоекономічної та іншої
діяльності.

Поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів учасників з
метою координації їх діяльності для розв'язання спільних економічних та
соціальних завдань, забезпечення розвитку лісогосподарської галузі,
концентрації інтелектуального, технологічного, економічного потенціалу,
кадрових ресурсів, підвищення ефективності їх використання.

Орієнтовний порядок утворення
державної лісогосподарської корпорації (ДЛК)
ДЛК утворюється на базі державних підприємств за рішенням КМУ.
Ініціатором утворення ДЛК виступає Держлісагентство.
Держлісагентство:
1. Подає КМУ звернення, до якого додаються:
1) обґрунтування доцільності утворення корпорації;
2) стратегічний план розвитку корпорації;
3) перелік державних підприємств, на базі яких пропонується
утворити корпорацію;
4) проект статуту корпорації.
2. Звертається до АМКУ для отримання дозволу на узгоджені дії.
3. Готує проект рішення про погодження утворення корпорації та
подає його на розгляд КМУ.
4. Здійснює заходи щодо юридичного забезпечення утворення
корпорації.

Предмет діяльності ДЛК
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Реалізація стратегії розвитку та планів діяльності корпорації.
Створення та впровадження ефективної системи корпоративного управління
Участь у підготовці нормативно-правових актів з лісового господарства.
Участь у підготовці та реалізації державних та регіональних програм
розвитку лісового господарства.
Концентрація фінансових ресурсів для реалізації спільних проектів.
Забезпечення взаємодії учасників корпорації під час реалізації спільних
проектів, проведення загальнодержавних та регіональних заходів з
лісового господарства, охорони та захисту лісів.
Здійснення заходів щодо розвитку внутрішнього ринку продукції і послуг
лісового господарства, забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї
на іншою продукцією лісового господарства, координація продажу
продукції учасників корпорації, організація та здійснення аукціонів, торгів
деревиною та виробами з неї.
Проведення маркетингових досліджень внутрішнього та зовнішнього ринку
лісопродукції та освоєння нових ринків збуту продукції корпорації.
Експорт товарів, робіт, послуг.
Координація та організація діяльності учасників корпорації.
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Бюджетне та госпрозрахункове фінансування підприємств ДЛК
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Підготовчі заходи з утворення ДЛК
• Дослідження економічних засад діяльності ДЛК:
• Визначення механізму обчислення розміру відрахувань до фонду
фінансування спільних проектів корпорації
• Підготовка звернення до КМУ про утворення ДЛК:
• Обґрунтування доцільності утворення корпорації
• Підготовка переліку державних підприємств-учасників корпорації:
• Збір відомостей щодо кожного підприємства
• Дослідження економічного стану підприємств
• Підготовка стратегічного плану розвитку корпорації
• Підготовка проекту статуту корпорації
• Нормативно-організаційна діяльність:
• Підготовка змін до Положення про Держлісагентство
(щодо розширення сфери управління та регулювання діяльності
державних господарських об’єднань)
• Підготовка нового Положення про державну лісову охорону
(регламентація функцій державного контролю)
• Підготовка звернення до АМКУ для отримання дозволу на узгоджені дії

Юридичне оформлення утворення ДЛК
•
•
•
•
•
•

Погодження АМКУ статуту корпорації
Затвердження КМУ статуту корпорації
Затвердження Держлісагентством стратегічного плану розвитку корпорації
Призначення КМУ генерального директора корпорації
Реєстрація корпорації (юридичної особи) в установленому порядку
Проведення засідання Ради директорів та прийняття рішень про утворення
філій/ відокремлених підрозділів корпорації та призначення їх керівників
• Внесення відомостей про філії та відокремлені підрозділи корпорації до
ЄДРПОУ
• Здійснення Держлісагентством передачі корпорації функцій з управління
об’єктами державної власності

Дякую за увагу!

