ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Херсон

№

____________

Про тимчасову заборону полювання та
відвідування населенням лісів Херсонської
області та в’їзду до них (крім транзитних
шляхів) транспортних засобів у періоди
високої пожежної небезпеки

З метою запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах
Херсонської області у періоди високої пожежної небезпеки та мінімізації їх
наслідків, згідно з пунктом 8 статті 31, статтею 88 Лісового кодексу України,
статтею 8 Закону України «Про мисливське господарство та полювання»,
керуючись статтею 6, пунктом 7 частини першої статті 13, пунктом 3 статті 16,
пунктом 4 статті 28, пунктом 1 частини першої статті 39 та частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Заборонити у періоди високої пожежної небезпеки, а саме при
встановленні IV і вище класів пожежної небезпеки за умовами погоди,
полювання та відвідування лісів Херсонської області населенням і в’їзд до лісів
(крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за
винятком тих, що використовуються для потреб лісового та мисливського
господарства,
транспорту
державних
природоохоронних
служб
і
правоохоронних органів при виконанні службових обов’язків, пожежних
машин та іншої техніки для гасіння пожеж.
2. Херсонському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства,
лісогосподарським
підприємствам,
іншим
постійним
лісокористувачам у періоди високої пожежної небезпеки проводити
роз’яснювальну роботу серед населення щодо заборони полювання та
відвідування населенням лісів і в’їзду до них транспортних засобів.

3. Заступнику директора Департаменту захисту довкілля та природних
ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації Філіній О.М.
забезпечити подання в установленому законом порядку цього розпорядження
на державну реєстрацію до Південного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Одеса).
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4. Начальнику управління внутрішньої та інформаційної політики
Херсонської обласної державної адміністрації ДзюбіН.В. забезпечити
публікацію цього розпорядження в засобах масової інформації після його
державної реєстрації в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства
юстиції (м. Одеса).

5. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня
його опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Херсонської обласної державної адміністрації Чабана В.І.
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Голова

Сергій КОЗИР

ПОГОДЖЕНО
Начальник Херсонського
обласного управління лісового
та мисливського господарства
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