
 

Протокол №3 

засідання Громадської Ради 

при Львівському обласному управлінні лісового і мисливського 

господарства (ЛОУЛМГ) 

 
       від 26.09.2017 р.                                          м.Львів, вул.Яворницького,8б 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про стан та перспективи розвитку лісо насіннєвої справи на 

підприємствах Львівського ОУЛМГ. 

Доповідає: Голова комісії з лісового господарства Репех В.П.. 

2. Про стан кадрового забезпечення підприємств Львівського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. 

Доповідає: Головний спеціаліст з управління персоналом 

Львівського ОУЛМГ Балич І.Д. 

3. Різне. 

 

Голова зборів: Миклуш С. І. 

Секретар зборів: Білас С. Я. 

Присутні: члени громадської ради – 46 осіб. 

В засіданні ГР взяв участь начальник Львівського ОУЛМГ Дейнека А.М. 

 

Голова ГР Миклуш С.І. - відкрив збори, оголосив, що кількість 

зареєстрованих становить 46 осіб та запропонував розпочати засідання ГР, що 

було підтримано. 

Голосували: 

«ЗА» - 46 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

Перше питання. 

Слухали: виступив голова комісії з лісового господарства Репех В.П. та 

зазначив про те, що для забезпечення потреб садіння лісових культур на 

підвідомчих підприємствах  функціонують 192 одиниць розсадників загальною 

площею 152 га, з них 38 постійних розсадників загальною площею 130,4га та 154 

тимчасових розсадники загальною площею 21 га.  

Щорічно державними лісогосподарськими підприємствами вирощується 

близько 15 млн. сіянців головних лісоутворюючих порід при потребі на посадку 

та доповнення лісових культур 13 млн., тобто 2 млн. сіянців і саджанців 

знаходиться в резерві та можуть бути використані при створені нових лісових 

насаджень. 

Для вирощування садивного матеріалу потрібно якісне насіння, тому з 

цією метою в державному лісовому фонді Львівського ОУЛМГ  виділені лісові 



генетичні ресурси на загальній площі 4872,5 га, зокрема 59,8га лісонасінних  

плантацій 1 порядку (23га – сосна звичайна, 12,2 га – ялина європейська, 13га – 

модрина європейська, 10 га – дуб звичайний, 1,6га – ялиця біла), 10,0 га -

лісонасінних плантацій 2 порядку, 8,6 га – архівно-маточні плантації, 3580 га – 

генетичних резерватів, 1063 га – постійні лісонасінні ділянки, 160 га – 

плюсових насаджень і  492 плюсових дерева, з яких ведеться заготівля 

селекційного насіння та насіння з покращеними селекційно-генетичними 

властивостями.  

Відповідно до Державної цільової програми «Розвиток лісонасіннєвої 

справи на 2010-2015 роки» державними лісогосподарськими підприємствами 

Львівського ОУЛМГ за період  2010-2015 роки створено 30 га – клонових 

лісонасіннєвих плантацій та 55 га – родинних лісонасіннєвих плантацій. В 

подальшому вищезгадані насіннєві плантації будуть використовуватись для 

заготівлі високоякісного селекційного насіння основних лісоутворюючих порід. 

Державними лісогосподарськими підприємствами в 2016 році 

заготовлено 35524 кг кг, з них 22568 кг селекційного та покращеного лісового 

насіння з об’єктів постійної лісонасіннєвої бази. 

      Задля досягнення мети необхідно забезпечити виконання показників 

напрямків діяльності та їх ресурсного забезпечення.  

Після презентаційного представлення програми з даного питання 

виступили учасники засідання. 

Виступили:  

Начальник управління Анатолій Дейнека окреслив основні проблемні 

питання лісового господарства Львівщини, це зокрема проблема всихання 

соснових та ялинових насаджень, яка набирає кричущих об’ємів та має бути 

визнана на державному рівні стихійним лихом.  

Також лісівники планують працювати у напрямку заліснення 

малопродуктивних та деградованих земель, які не використовуються для 

ведення сільського господарства. Актуальним залишається питання щодо 

врегулювання погодження лісогосподарських заходів на об’єктах природно-

заповідного фонду.  

Поряд з цим, лісогосподарські підприємства переходять на використання 

вибіркової системи рубань лісу. Для цього діють 8 науково-виробничих 

стаціонарів. Він також звернув увагу, що робота лісівників є відкритою і 

прозорою, та висловив сподівання щодо об’єктивної громадської позиції та 

спільного вирішення проблемних питань. 

Вирішили : 

Інформацію голови комісії з лісового господарства Репех В.П. взяти до 

відома 

Заступник голови ГР Долінський Олег запропонував створити редакційну 

групу та підготувати звернення до Держлісагентства України, Кабінету 

міністрів України та Верховної ради України щодо проблеми всихання 

соснових насаджень в лісах Львівської області. 

УХВАЛИЛИ: 

- взяти до відома інформацію голови комісії з лісового господарства 

Репеха В.П. про стан перспективи розвитку лісонасіннєвої справи на 

підприємствах Львівського ОУЛМГ ; 



-  створити редакційну групу для підготовки звернення з проблеми 

всихання соснових насаджень в лісах Львівської області у складі: 

Писарчук Н.А., Максимець В.Й., Миклуш С.І., Верхоляк Р.Б., Репех В.П.  

Голосували: 

«ЗА» - 46 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

  

Друге питання. 

 

Слухали: Головного спеціаліста з управління персоналом Львівського ОУЛМГ 

Балича І.Д. який озучив основні аспекти стану кадрового забезпечення 

підприємств Львівського ОУЛМГ. 

Під час обговорень виступили також члени Громадської ради та присутні 

у залі засідань. Спільно було обговорено ряд пропозицій щодо проблеми 

фінансування лісової галузі та збільшення державного замовлення фахівців у 

вищих навчальних закладах. 

Питання задали: Миклуш С.І., Білас С.Я., Писарчук Н.А. 

УХВАЛИЛИ: 

- взяти до відома інформацію головного спеціаліста з управління 

персоналом Львівського ОУЛМГ Балича І.Д про стан кадрового 

забезпечення підприємств Львівського ОУЛМГ. 

- Голосували: 

- «ЗА» - 46 

- «ПРОТИ» - 0  

- «УТРИМАВСЯ» - 0 

 

В різному виступила голова комісії по зв’язках з громадськістю 

Писарчук Н.А., яка наголосила на позитивних змінах щодо відкритості доступу 

до інформації на сайтах державних лісогосподарських підприємств.  

Вона також вказала на необхідності аналізу відвідування засідань ГР, 

результати якого висвітлити на сайті ГР, дати змогу членам громадської ради 

пояснити причини їхньої відсутності на засіданнях ради. За підсумками аналізу 

відвідування прийняти рішення про впорядкування складу Громадської ради. 

 Голосували: 

«ЗА» - 46 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

Голова Ради зазначив, що порядок денний зборів ГР при ЛОУЛМГ 

вичерпаний,  подякував присутнім за плідну роботу закрив засідання ГР.  

 

Голова громадської  ради                                        С. Миклуш 

Голова секретаріату                                                   С. Білас 


