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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальний заклад «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» 
Чернігівської обласної ради (надалі - РЛП «Ялівщина») є природоохоронним 
рекреаційним комунальним закладом регіонального значення, створеним 
рішенням двадцятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від 17 
червня 2014 року. 

Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина», створений рішенням 
Чернігівської обласної ради від 28 березня 2014 року «Про створення 
регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» площею 168,7 га за рахунок 
земель запасу комунальної власності Чернігівської міської ради без їх 
вилучення, підпорядкований комунальному закладу «Регіональний 

ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради». 
1.2. Засновником РЛП «Ялівщина» є Чернігівська обласна рада. РЛП 

«Ялівщина» є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Чернігівської області. 

1.3. РЛП «Ялівщина» є юридичною особою, може від свого імені 

укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести 

відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді, має самостійний баланс, 

рахунки в органах державного казначейства, штамп, гербову та інші печатки, 

бланки з найменуванням РЛП «Ялівщина». 

1.4. РЛП «Ялівщина» у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, зокрема законами України «Про природо-заповідний фонд 

України», «Про охорону навколишнього природного середовища», 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, актами місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими 

актами.   

1.5. РЛП «Ялівщина» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

відповідно до чинного законодавства.  

1.6. Повне найменування РЛП «Ялівщина»: 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК 

«ЯЛІВЩИНА» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.  

Скорочене найменування:  

РЛП «Ялівщина». 

Юридична адреса РЛП «Ялівщина»: м. Чернігів, проспект Миру, 43. 

1.7. РЛП «Ялівщина» має статус неприбуткової організації. 

 

ІІ. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ   

 

2.1. РЛП «Ялівщина» створений з метою збереження, відтворення та 

раціонального використання природних комплексів м. Чернігова, що мають 

важливе природоохоронне, наукове, освітнє, естетичне, рекреаційне та 

оздоровче значення. 

2.2. Основними завданнями РЛП «Ялівщина» є: 



збереження та відтворення цінних природних та історико-культурних 

комплексів та природних об’єктів;  

створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів 

рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони 

заповідних комплексів та об’єктів; 

організація та здійснення науково-дослідних робіт, у тому числі з 

вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного 

використання, розроблення та впровадження наукових рекомендацій з питань 

охорони навколишнього природного середовища, відтворення окремих видів 

флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного 

використання природних ресурсів, організації та проведення моніторингу 

ландшафтного та біологічного різноманіття; 

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо. 

 

ІІІ. СТРУКТУРА РЛП «ЯЛІВЩИНА» 

 

Структуру РЛП «Ялівщина» та штатний розпис затверджує Орган 

управління за поданням директора РЛП «Ялівщина». 

 

ІV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ 

 

4.1. РЛП «Ялівщина», відповідно до делегованих Засновником 

повноважень, перебуває в управлінні Чернігівської обласної державної 

адміністрації та підпорядковується структурному підрозділу Чернігівської 

облдержадміністрації, що визначається розпорядженням голови 

облдержадміністрації при прийнятті делегованих повноважень по управлінню 

РЛП «Ялівщина» (надалі - Орган управління). 

4.2. До виключної компетенції Засновника РЛП «Ялівщина» належать 

повноваження щодо: 

- прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, 

перетворення, поділ) РЛП «Ялівщина»; 

- призначення та звільнення директора РЛП «Ялівщина», накладення на 

нього дисциплінарних стягнень за поданням Органу управління РЛП 

«Ялівщина»;   

- прийняття рішення про закріплення нерухомого майна за РЛП 

«Ялівщина» на праві оперативного управління, прийняття рішення про зміну 

правового режиму майна, переданого РЛП «Ялівщина», або вилучення такого 

майна. 

 

4.3. До компетенції Органу управління належать повноваження щодо: 

- затвердження штатного розпису та кошторису РЛП «Ялівщина»; 

- визначення організаційної структури РЛП «Ялівщина»; 

- здійснення організаційно-методичного керівництва РЛП «Ялівщина»; 

- здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю 

РЛП «Ялівщина»; 



- укладення та розірвання контракту з керівником за дорученням та на 

умовах, визначених Засновником; 

- погодження Положення РЛП «Ялівщина» та здійснення контролю за 

дотриманням його вимог; 

- інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та 

рішеннями Засновника.  

4.4. РЛП «Ялівщина» очолює директор, який призначається на посаду і 

звільняється з посади Засновником РЛП «Ялівщина» за поданням Органу 

управління, шляхом укладення контракту, відповідно до чинного 

законодавства. 

4.5. Директор РЛП «Ялівщина»: 

- безпосередньо підпорядковується Органу управління та несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на РЛП «Ялівщина» завдань; 

- управляє діяльністю РЛП «Ялівщина»;  

- має право першого підпису на фінансових  та банківських  документах;     

- розпоряджається коштами та майном РЛП «Ялівщина» відповідно до 

вимог чинного законодавства, вчиняє інші дії пов’язані з фінансово-

господарською діяльністю РЛП «Ялівщина», які не заборонені законодавством 

України; 

- визначає повноваження керівників структурних підрозділів з організації 

та управління персоналом по розділам роботи; 

- складає штатний розпис та кошторис згідно з діючим законодавством і 

подає їх на затвердження в Органу управління;  

- без довіреності діє від імені РЛП «Ялівщина», представляє його інтереси 

у взаєминах з фізичними та юридичними особами; 

- приймає управлінські рішення з основної діяльності та кадрової роботи, 

які є обов’язковими для виконання працівниками РЛП «Ялівщина». Дає 

вказівки, які є обов’язковими для всіх працівників РЛП «Ялівщина». 

Організовує та контролює їх виконання; 

- організує підготовку «Правил внутрішнього трудового розпорядку 

роботи» для затвердження трудовим колективом, укладає колективний договір; 

- подає на погодження до Органу управління проект змін до Положення; 

- забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна, 

закріпленого за РЛП «Ялівщина»; 

- призначає на посади та звільняє з посад працівників РЛП «Ялівщина» з 

урахуванням вимог п. 4.4 Положення; 

-  забезпечує дотримання законодавства про працю, норм та правил охорони 

праці, техніки безпеки, соціального страхування; 

-  застосовує заохочення до працівників РЛП «Ялівщина» відповідно до 

вимог чинного законодавства; 

- забезпечує економічне і раціональне використання фонду заробітної 

плати і своєчасні розрахунки з працівниками РЛП «Ялівщина»; 

- виконує інші функції, передбачені чинним законодавством. 

4.6. На період відсутності директора РЛП «Ялівщина» його обов’язки  

виконує працівник відповідно до виданого Органом управління наказу. 



4.7. Наглядова рада, яка створюється рішенням засновника відповідно до 

затвердженого Положенням про неї, здійснює перевірку належного виконання 

мети, завдань РЛП «Ялівщина» та організовує громадський контроль за його 

діяльністю. 

 

V. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

 

5.1. Трудовий колектив РЛП «Ялівщина» становлять усі громадяни, які 

своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, а 

також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з РЛП 

«Ялівщина».    

Працівники РЛП «Ялівщина» повинні мати відповідну кваліфікацію в 

залежності від посади, яку вони займають. 

5.2. Трудовий колектив РЛП «Ялівщина»:  

- розглядає і затверджує проект колективного договору; 

- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу РЛП 

«Ялівщина»; 

- порушує клопотання про представлення працівників РЛП «Ялівщина» 

до державних нагород. 

5.3. Повноваження трудового колективу РЛП «Ялівщина» реалізуються 

загальними зборами(конференцією) та їх виборним органом. 

5.4. Виборним органом РЛП «Ялівщина» є профспілкова організація, яка 

представляє інтереси трудового колективу. Профспілкова організація 

обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу, укладає 

колективний договір з адміністрацією РЛП «Ялівщина» та виконує функції 

відповідно до чинного законодавства. Право укладення колективного договору 

від імені адміністрації РЛП «Ялівщина» надається директору РЛП «Ялівщина». 

5.5. Взаємовідносини колективу і директора, питання організації 

лікувальної та господарської діяльності, охорони праці, соціального розвитку 

регулюються законодавством України, цим Положенням та колективним 

договором. 

5.6. Система та розмір заробітної плати встановлюються в колективному 

договорі з дотриманням норм та гарантій, передбачених чинним 

законодавством, Генеральною та Галузевими угодами. 

5.7. Працівники РЛП «Ялівщина» проводять свою діяльність відповідно 

до Положення, колективного договору та посадових інструкцій, правил 

внутрішнього трудового розпорядку та згідно з чинним законодавством 

України. 

 



VІ. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ РЛП «ЯЛІВЩИНА»  

 

6.1. Територія РЛП «Ялівщина» враховується в усіх видах 

землевпорядної, містобудівної та проектної документації. 

6.2. Функціональне зонування території РЛП «Ялівщина»  здійснюється 

відповідно до Проекту організації його території, що затверджується в 

установленому порядку Чернігівською обласною радою. 

6.3. На території РЛП «Ялівщина»  відповідно до природоохоронного 

законодавства виділяються такі зони: 

заповідна; 

регульованої рекреації; 

стаціонарної рекреації; 

господарська. 

Для кожної зони з урахуванням її природоохоронної, оздоровчої, 

наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних 

комплексів та об'єктів і їх особливостей, встановлюється диференційований 

режим щодо їх охорони, відтворення та використання. 

6.3.1. Заповідна зона призначена для охорони та відновлення найбільш 

цінних природних комплексів. 

На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та 

інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню цієї зони або порушує 

природний розвиток процесів та явищ і створює загрозу шкідливого впливу на 

її природні комплекси та об'єкти, а саме: 

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і 

зв'язку, не пов'язаних з діяльністю РЛП «Ялівщина», розведення вогнищ, 

влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і 

прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних 

транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування. 

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, пошкодження 

ґрунтового покриву, порушення гідрологічного та гідрохімічного режимів, 

руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів, усі види 

лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших 

рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких 

тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування 

рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних 

комплексів; 

рибальство, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення 

заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму 

науково - обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших 

матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових 

досліджень; 

влаштування звалищ сміття, тощо; 

використання природних ресурсів з порушенням вимог законодавства. 

Для охорони, збереження і відтворення корінних природних комплексів, 

проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній 

зоні відповідно до Проекту організації в установленому порядку, дозволяється: 



виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними 

природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам 

природних комплексів внаслідок антропогенного впливу, відновлення 

гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що 

історично склалися, видів рослин і тварин, що перебувають під загрозою 

зникнення; 

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують 

режиму території, спорудження в установленому порядку будівель та інших 

об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед РЛП «Ялівщина»  

завдань; 

стоянка і проїзд транспорту адміністрації РЛП «Ялівщина»; 

збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених 

планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення 

екологічної освітньо-виховної роботи. 

6.3.2. Зона регульованої рекреації - в її межах проводяться 

короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо 

мальовничих і пам'ятних місць. 

На території зони регульованої рекреації забороняється: 

рубки лісу головного користування, прохідні рубки; 

будівництво промислових, господарських і житлових об'єктів, не 

пов'язаних з діяльністю РЛП «Ялівщина»; 

розробка корисних копалин, кар'єрів, порушення ґрунтового покриву; 

проїзд та стоянка автомобільного та гужового транспорту, крім 

службового при виконанні службових обов’язків; 

організація масових спортивних та туристичних заходів, розміщення 

наметових таборів, човнових станцій, які не погоджені адміністрацією РЛП 

«Ялівщина»; 

розведення вогнищ поза межами відведених для цього місць; 

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами 

дикорослих рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування; 

порушення режиму прибережних смуг та водоохоронних зон; 

використання плавзасобів, обладнаних двигунами внутрішнього 

згоряння, в межах водойм, які входять до зони регульованої рекреації, за 

виключенням плавзасобів, які використовуються спеціально уповноваженими 

органами державної влади по контролю в галузі охорони навколишнього 

природного середовища та природних ресурсів, адміністрацією РЛП 

«Ялівщина», а також рятувальними службами під час виконання службових 

обов’язків; 

миття та обслуговування транспортних засобів та техніки, влаштування 

літніх таборів для худоби в прибережних захисних смугах водойм; 

скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості 

(балки, пониззя, кар’єри тощо), а також у потічки; 

інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних 

комплексів та об'єктів або зменшити природну екологічну чи рекреаційну 

цінність території РЛП «Ялівщина». 

У зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку: 



влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів та 

екологічних стежок, тимчасових наметових таборів, оглядових майданчиків, 

інших об’єктів благоустрою, організація природоохоронної пропаганди; 

проведення санітарних рубок і заходів, пов'язаних із збереженням, 

відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об'єктів 

згідно з Проектом організації території; 

регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин із 

дотриманням природоохоронного законодавства; 

регулювання чисельності диких тварин до оптимальної чисельності та 

шкідливих тварин до санітарно встановленої норми на підставі науковго 

обґрунтування, рішення науково-технічної ради та відповідного дозволу; 

любительське рибальство на спеціально відведених ділянках відповідно 

до вимог Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених 

наказом Держкомрибгоспу від 15.02.1999 № 19 зареєстрованих у Мін’юсті від 

28.04.1999№ 269/3562; 

використання в установленому порядку природних ресурсів для 

задоволення потреб працівників РЛП «Ялівщина» та громадян, які постійно 

проживають на його території у сінокосах, випасах, городах і паливі, відповідно 

до діючих нормативів на спеціально відведених для цього земельних ділянках. 

6.3.3. Зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення об'єктів 

обслуговування відвідувачів РЛП «Ялівщина». 

Забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов'язана з 

цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути 

на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованої 

рекреації. 

6.3.4. В межах господарської зони проводиться господарська діяльність, 

спрямована на виконання покладених на РЛП «Ялівщина»  завдань, 

знаходяться населені пункти, об'єкти комунального призначення РЛП 

«Ялівщина», а також землі інших землевласників та землекористувачів, що 

включені до складу РЛП «Ялівщина», на яких господарська діяльність 

здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон 

антропогенних ландшафтів біосферних заповідників. 

6.4. На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та 

господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може 

призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та 

зниження рекреаційної цінності території РЛП «Ялівщина», в тому числі 

мисливство. 

6.5. Використання природних ресурсів на території РЛП «Ялівщина»  

здійснюється  у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання 

природних ресурсів здійснюється відповідно до Проекту організації території 

РЛП «Ялівщина» та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення 

додержання режиму території РЛП «Ялівщина» під час використання 

природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію. 

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території РЛП 

«Ялівщина» здійснюється у відповідності до вимог природоохоронного 

законодавства. 



 

VII. ОХОРОНА ТЕРИТОРІЇ РЛП «ЯЛІВЩИНА» 

 

7.1. Охорона території РЛП «Ялівщина» покладається на службу його 

охорони. 

7.2. Службу охорони РЛП «Ялівщина» очолює директор РЛП 

«Ялівщина», який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та 

забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення 

та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його 

території.  

7.3. Основними завданнями служби охорони є: 

забезпечення додержання режиму охорони території та природних 

об’єктів; 

попередження та припинення порушень природоохоронного 

законодавства. 

7.4. Повноваження служби охорони визначаються законодавством. 

7.5. Підприємства, організації та установи, розташовані на території РЛП 

«Ялівщина»  та в суміжній зоні, провадять господарську та іншу діяльність з 

додержанням вимог законодавства про природно-заповідний фонд і несуть 

відповідальність за порушення режиму території РЛП «Ялівщина». 

 

VIII. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

8.1. Науково-дослідна робота на території РЛП «Ялівщина» проводиться з 

метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження 

за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ 

охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних 

об'єктів РЛП «Ялівщина», відповідно до законів України «Про природно-

заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

наукову і науково-технічну експертизу», «Про науково-технічну інформацію» 

та інших вимог законодавства.  

8.2. Основні напрями наукових досліджень на території РЛП «Ялівщина»  

визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт. 

8.3. РЛП «Ялівщина» має право: 

брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, 

загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, 

симпозіумах тощо; 

здійснювати наукові та науково-дослідні роботи на замовлення та у 

відповідності до договорів з іншими заінтересованими організаціями та 

установами з природоохоронних та інших питань, віднесених до компетенції 

РЛП «Ялівщина»; 

формувати наукові колекції об’єктів рослинного та тваринного світу, 

обмінюватися експонатами у встановленому порядку тощо. 

8.4. Наукові дослідження на території РЛП «Ялівщина» можуть 

здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на 



основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод 

між цими установами та організаціями і РЛП «Ялівщина». 

8.5. Координацію проведення наукових досліджень на території РЛП 

«Ялівщина» здійснює, відповідно до природоохоронного законодавства, HAH 

України разом з Мінприроди. 

 

ІХ. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

9.1. РЛП «Ялівщина» забезпечує організацію екологічної освітньо-

виховної діяльності, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і 

діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення 

його до збереження природної спадщини. 

9.2. Основні завдання еколого-освітньої роботи РЛП «Ялівщина»  

визначаються з урахуванням програм і планів, які затверджуються РЛП 

«Ялівщина».   

9.3. РЛП «Ялівщина» сприяє розвитку природоохоронного та 

екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, 

поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації з 

формування екологічної етики й естетики тощо. 

9.4. Еколого-освітня робота здійснюється шляхом: 

популяризації екологічних знань; 

впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання; 

прогнозування віддалених наслідків втручання людини в природу;  

організації проведення екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо; 

формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо; 

здійснення іншої діяльності, що не заборонена законодавством. 

9.5. Підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості 

населення та відпочиваючих в оздоровчих закладах здійснюється РЛП 

«Ялівщина» через засоби масової інформації, шляхом випуску друкованої 

поліграфічної продукції тощо. 

 

Х. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

10.1. Рекреаційна діяльність на території РЛП «Ялівщина» здійснюється 

відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22.06.2009 

№ 330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2009 за 

№ 679/16695. 

10.2. Основними напрямами провадження рекреаційної діяльності на 

території РЛП «Ялівщина» є: 

створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку 

та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням 

режиму охорони природних комплексів та об'єктів; 



забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-

пізнавальний відпочинок, туризм, любительське та спортивне рибальство, 

відповідно до режиму території РЛП «Ялівщина» тощо; 

обґрунтування і встановлення допустимого рівня антропогенного 

навантаження, у тому числі, зумовленого провадженням рекреаційної 

діяльності, на територію, природні комплекси та об'єкти РЛП «Ялівщина»; 

організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної 

просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах території РЛП «Ялівщина»; 

сприяння формуванню у рекреантів та місцевих жителів екологічної 

культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного 

надбання. 

Рекреаційна діяльність здійснюється РЛП «Ялівщина», із забезпеченням: 

створення і функціонування рекреаційної інфраструктури на визначених 

згідно із законодавством територіях та об'єктах ПЗФ України; 

організації та інфраструктурного облаштування туристичних та 

екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок; 

координації діяльності РЛП «Ялівщина» суб'єктів рекреаційної діяльності 

незалежно від форми власності та підпорядкування з огляду на використання 

природних та історико-культурних ресурсів у межах території РЛП 

«Ялівщина»; 

участі у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, 

з'їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації; 

вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного 

досвіду щодо організації рекреаційної діяльності на природно-заповідних 

територіях та об'єктах. 

10.3. РЛП «Ялівщина»: 

забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, створення мережі 

еколого-освітніх та науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для 

забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення та відвідувачів РЛП 

«Ялівщина»; 

виконує роботи з оцінки рекреаційних ресурсів (природні, історико-

культурні, етнографічні тощо); 

надає платні послуги, проводить дослідження, пов'язані із забезпеченням 

провадження рекреаційної діяльності відповідно до законодавства. 

10.4. Види діяльності, для здійснення яких необхідно отримання 

ліцензій, здійснюються  тільки після отримання таких ліцензій. 

 



ХІ. МАЙНО РЛП «ЯЛІВЩИНА» 

 

11.1. Майно РЛП «Ялівщина» є спільною власністю територіальних 

громад сіл, селищ, міст Чернігівської області і закріплюється за ним на праві 

оперативного управління. Реалізуючи право оперативного управління РЛП 

«Ялівщина» володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за 

ним Засновником для здійснення некомерційної господарської діяльності з 

обмеженням правомочності розпорядження окремими видами майна. 

Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням 

переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через 

уповноважений ним орган і має право вилучати у РЛП «Ялівщина» надлишкове 

майно, майно, що не використовується РЛП «Ялівщина», та майно, що 

використовується ним не за призначенням. 

11.2. Відчуження, списання, передача в оренду майнових об’єктів, що 

належать до основних фондів РЛП «Ялівщина» та є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області і закріплені за 

РЛП «Ялівщина», здійснюється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України та рішеннями Засновника. 

11.3. Директор РЛП «Ялівщина» несе персональну відповідальність за 

невжиття заходів щодо збереження закріпленого за РЛП «Ялівщина» майна, а 

також за порушення вимог, встановлених пунктом 6.2. цього Положення.  

11.4. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі і споруди РЛП 

«Ялівщина», використовуються в порядку, визначеному чинним 

законодавством держави. 

11.5. У разі припинення РЛП «Ялівщина» його активи передаються інший 

установі, організації, закладу відповідного виду або зараховуються до бюджету. 

 

ХІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РЛП «ЯЛІВЩИНА» 

 

12.1. РЛП «Ялівщина» є установою, яка фінансується через Орган 

управління РЛП «Ялівщина» у встановленому порядку. 

12.2. РЛП «Ялівщина» самостійно здійснює у відповідності до чинного 

законодавства оперативний, бухгалтерський облік та веде статистичну  

звітність. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність 

за порядок ведення і достовірність обліку та статистичної звітності. 

12.3. Джерелами надходження коштів РЛП «Ялівщина» є: 

-  кошти обласного бюджету; 

- надходження за рахунок коштів інших бюджетів відповідно до 

законодавства;  

- інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством. 

12.4. РЛП «Ялівщина» забороняється розподіл отриманих доходів 

(прибутків) або їх частини серед Засновника, членів такої організації, 

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів Органу управління та інших пов’язаних з ними осіб. 



Доходи (прибутки) РЛП «Ялівщина» використовуються виключно для 

фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямків діяльності, визначених цим Положенням. 

12.5.Збитки, завдані РЛП «Ялівщина» в результаті порушення його 

майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи 

органами місцевого самоврядування відшкодовуються РЛП «Ялівщина» у 

порядку, визначеному чинним законодавством.  

 

XІІІ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

13.1. РЛП «Ялівщина» може брати в установленому порядку участь у 

міжнародному співробітництві в галузі охорони і збереження природного 

різноманіття ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, 

підтримання загального екологічного балансу та забезпечення проведення 

фонового моніторингу навколишнього природного середовища, в тому числі у: 

розробці та реалізації міжнародних наукових, науково-технічних та інших 

програм і проектів; 

забезпеченні обміну науковою інформацією, організації спільної 

підготовки науковців і фахівців; 

екологічній освітньо-виховній та видавничій діяльності; 

здійсненні іншої діяльності, відповідно до законодавства. 

13.2. РЛП «Ялівщина» може входити до міжнародних природоохоронних 

асоціацій, об'єднань, організацій тощо. 

 

XІV. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ  

РЛП «ЯЛІВЩИНА». ПРИПИНЕННЯ РЛП «ЯЛІВЩИНА» 

 

14.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території РЛП 

«Ялівщина» проводиться відповідно до законодавства. 

14.2. Припинення (ліквідація, злиття, поділ, приєднання та перетворення) 

РЛП «Ялівщина» проводиться на підставі рішення Засновника, а у випадках, 

передбачених законодавством, - за рішенням суду. 

14.3. Припинення РЛП «Ялівщина» здійснюється в установленому 

законодавством порядку комісією, створеною за рішенням Засновника. 

14.4. У разі припинення РЛП «Ялівщина», як юридичної особи (у 

результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його 

активи за рішенням Засновника передаються одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу обласного 

бюджету Чернігівської області. 

 

XV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

 

Зміни та доповнення до Положення погоджуються з Органом управління, 

затверджуються управлінням комунального майна Чернігівської обласної ради 

та реєструються в установленому законодавством порядку. 

_________________________________________ 


