Інформація
щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів
господарювання державного сектору економіки

Загальна інформація про державне підприємство «Мелітопольське
лісомисливське господарство» Запорізького обласного управління лісового та
мисливського господарства.
Державне підприємство «Мелітопольське лісомисливське господарство»
засноване на державній власності, належить до сфери управління Державного
агентства лісових ресурсів України та входить до сфери управління Запорізького
обласного управління лісового та мисливського господарства. *
Місцезнаходження підприємства: 72350, Запорізька обл., Мелітопольський рн, смт. Мирне, вул.. 70 років Жовтня, 4.
Підприємство створено з метою:
- ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального
використання та відтворення лісів;
- охорони, відтворення та раціонального використання державного
мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
- проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності,
створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід;
- здійснення заходів із залісення малопродуктивних земель;
- збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що
виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні
функції;
- охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів,
пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та
інших лісопорушень, притягнення до адміністративної відповідальності
лісопорушників та стягнення з них збитків відповідно до чинного законодавства;
- охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення
протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників;
- виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення
лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт;
- ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил
полювання;

- здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення
продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності
мисливських тварин;
- організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними
громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі
і за кордон з урахуванням вимог чинного законодавства;
- ведення сільського господарства, в тому числі вирощування, заготівля,
зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація;
- проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених
до рубки; проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил;
- популяризація серед населення значення збереження і правильного
використання лісів і захисних лісонасаджень; залучення громадськості до справи
відтворення та охорони лісів;
- здійснення капітального будівництва, ефективне використання виробничих
фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння підприємства;
- складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених
контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів; подання їх
по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню;
- організація первинного обліку, складання зведених фінансових та
статистичних звітів;
- здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та
культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського
харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці;
здійснення
зовнішньоекономічної діяльності;
співробітництво
з
міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних
рахунків в установах банків;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та
громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих
товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- виробництво товарів народного споживання;
- інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не
заборонені чинним законодавством України.
Напрямки та цілі підприємства
Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та
основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних
прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, послуг, робіт та
економічної ситуації.
Забезпечує збереження та охорону лісових масивів, відновлення та створення
нових лісових насаджень, виконує інші вимоги законодавства щодо ведення
лісового господарства та використання лісових ресурсів.

Підприємство проводить рубки формування і оздоровлення лісів а також
інших рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства.
Основним видом доходу підприємства є виготовлення та реалізація чурки
паливної населенню. Також підприємство займається сільським господарством.
Також одним видом доходу є наданням допоміжних послуг у лісовому
господарстві (транспорті тощо).
Реалізація продукції власного виробництва на підприємстві здійснюється
згідно цін, встановлених на підприємстві за розробленими калькуляціями.
Угіддя державного підприємства «Мелітопольське лісомисливське
господарство» розташовані у південній частині Запорізької області на землях
Мелітопольського, Приазовського, Якимівського районів і

займають площу

50325,4205га., у тому числі лісів - 6557 га., полів - 43325,7465 га., водно-болотних
442,68 га . Для управління, охорони угідь, виконання необхідних біотехнічних
заходів та організації полювання, було проведено розмежування території на 6
єгерських обходів, межі яких співпадають з межами земель, підпорядкованих
відповідним сільрадам.

Площа відтворювальних дільниць складає 10066 га., що

становить більше 20 % від усіх угідь.
Підприємство є платником податку до державного, місцевого бюджету та
єдиного соціального внеску.
- Середньооблікова кількість штатних працівників:
за 2013 р. - 171 чол.
за 2014 р. - 148 чол.
Фонд оплати праці:
за 2013 р. - 4212,9 тис. грн.
за 2014 р. - 3653,5 тис. грн.
- Середньомісячна заробітна.плата:
за 2013 р. - 2053,1 грн.
за 2014 р. - 2057,2 грн.
- Виручка від реалізації продукції:
за 2013 р. - 3937,5 тис. грн.
за 2014 р. - 3805,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2015 року заборгованості з виплати заробітної плати не має
Протягом 2013 - 2014 років, з метою виховання у підростаючого покоління
шанобливого ставлення до природи, забезпечення зацікавленості у збереженні
лісових насаджень, дотримання правил поведінки в лісі, роз’яснення широким

колам громадськості важливості створення лісових насаджень, ознайомлення та
надання учнівській молоді, представникам громадськості взяти участь у створенні
лісів, підвищення довіри громадськості до діяльності лісогосподарської галузі
проводилась щорічна акція «Майбутнє лісу в твоїх руках».
Висновки
Ліси Запорізької області не мають промислового значення, виконують, в
основному, екологічні, захисні та рекреаційні функції. Корисні властивості лісів у
нашій області надзвичайні, оскільки вони здатні зменшувати негативні наслідки
природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню
навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти регулюванню
стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню.
Головним завданням підприємства є забезпечення розширеного відтворення
лісових ресурсів, підвищення екологічного й економічного потенціалів лісів,
ефективного контролю за їх охороною, захистом і використанням.
Основним
узагальнюючим
показником
фінансових
результатів
господарської діяльності підприємства є прибуток (дохід), який є кінцевим
результатом фінансово-господарської діяльності підприємства. Підприємство
протягом звітного періоду працює прибутково та є рентабельним.
Підприємство постійно працює над збільшенням обсягу реалізації продукції.
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