
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Орієнтовний план заходів щодо роботи з громадськістю та засобами масової інформації  

Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства у 2021 році 

 

№ з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

Проведення громадських заходів та акцій 

1.  
Громадська Акція Державного агентства лісових 

ресурсів України «Створюємо ліси разом» 

 

Львівське ОУЛМГ, Львівська обласна 

організація товариства лісівників 

України, відділ лісового господарства 

Львівського ОУЛМГ, прес-служба 

управління, директора, головні лісничі 

підприємств 

21 березня – 17 

квітня * 

(з врахуванням 

погодних умов) 

2.  
Акція «Озеленення планети» у співпраці з 

благодійним фондом «Озеленення України» 

Львівське ОУЛМГ, Львівська обласна 

організація товариства лісівників 

України, відділ лісового господарства 

Львівського ОУЛМГ, прес-служба 

управління, директора, головні лісничі 

підприємств 

20 березня 

(з врахуванням 

погодних умов) 

3.  
Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт 

випускників учнівських лісництв (І обласний тур) 

Львівська обласна організація товариства 

лісівників України, Львівське ОУЛМГ,   

Львівський обласний еколого-

натуралістичний центр, директори, 

головні лісничі підприємств 

квітень 

4.  
Відзначення 30-тої річниці з Дня незалежності 

України. Формування двох гербів з вічнозелених 

чагарникових порід України в Карпатському регіоні 

Перший заступник начальника 

управління, відділ лісового господарства 

Львівського ОУЛМГ, директора, головні 

лісничі підприємств 

березень-серпень 

5.  
Проведення творчих дитячих конкурсів малюнку і Директора, головні лісничі підприємств березень – травень  
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№ з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

твору «Людина та Ліс» та інших 

6.  
Презентація посіву теплиць лісорозсадника на 

автоматизованій лінії посіву основних 

лісоутворюючих порід у ДП «Львівський лісовий 

селекційно-насіннєвий центр» 

Перший заступник начальника 

управління, відділ лісового господарства 

Львівського ОУЛМГ, директор ДП 

«Львівський ЛСНЦ» Пеленьо Ф.М. 

 

березень-травень 

7.  
Участь лісогосподарських підприємств та шкільних 

лісництв у проведенні акцій з благоустрою та 

озеленення населених пунктів, інших регіональних та 

місцевих акціях природоохоронного спрямування 

Перший заступник начальника 

управління, відділ лісового господарства 

Львівського ОУЛМГ, директора, головні 

лісничі підприємств 

 

протягом року 

8.  
Загальнодержавна акція «Нагодуй птахів взимку», 

організована Державним агентством лісових ресурсів 

України 

Перший заступник начальника 

управління, відділ лісового господарства 

Львівського ОУЛМГ, прес-служба 

управління, директора, головні лісничі 

підприємств 

 

 

грудень 

Робота з громадськістю з використанням засобів масової інформації, мережі Інтернет 

9.  Співпраця із  центральними, обласними  та  

районними ЗМІ 

Апарат управління, прес-служба 

управління, директора, головні лісничі 

підприємств 

протягом року 
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№ з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

10.  З метою підвищення активності проведення 

консультацій з громадськістю з актуальних питань, 

проблемних аспектів лісового господарства та 

прийняття виважених рішень забезпечити 

систематичне проведення громадських слухань, 

спільних зустрічей (круглих столів тощо) з 

представниками громадськості. 

В рамках виконання завдання підвідомчим 

підприємствам: 

- надавати щоквартальний звіт про проведені заходи 

щодо співпраці з громадськістю. 

Перший заступник начальника 

управління, відділ лісового господарства 

Львівського ОУЛМГ, прес-служба 

управління, директора, головні лісничі 

підприємств 

 

  

 

 

 

 

 

- до 25-го числа 

останнього місяця 

кварталу 

11.  Оприлюднення інформації за використанням та 

відтворенням лісових ресурсів  постійних 

лісокористувачів Львівської області на веб-сайтах 

Львівського ОУЛМГ та підвідомчих підприємств у 

рубриці «Механізми громадського контролю» 

Перший заступник начальника 

управління, усі відділи управління, прес-

служба Львівського ОУЛМГ, директора 

підприємств 

 

протягом року 

 

12.  Обговорення з місцевими громадами планів 

проведення лісогосподарських заходів на 2022 рік 

(рубок головного користування, рубок формування і 

оздоровлення лісів, проектів лісовідновлення) 

державними лісогосподарськими підприємствами 

Львівського ОУЛМГ та їх розміщення на сайтах 

лісогосподарських підприємств та управління. 

Інформування ОТГ стосовно результатів діяльності 

лісогосподарських підприємств. 

Перший заступник начальника 

управління, відділ лісового господарства 

Львівського ОУЛМГ, прес-служба 

управління, директора, головні лісничі 

підприємств 

 

 

 

листопад - грудень 

13.  Інформаційне наповнення та вдосконалення роботи 

офіційного веб-сайту Львівського ОУЛМГ, веб-сайтів 

Усі відділи управління, прес-служба 

Львівського ОУЛМГ, директора 

 

протягом року 

http://www.lvivlis.gov.ua/file/2017%20rik/Vsi%202018r%20LOULMG%20Dodatok%20Plan%20obgovorennya%20rubok%202018%20LOULMG.xls
http://www.lvivlis.gov.ua/file/2017%20rik/Vsi%202018r%20LOULMG%20Dodatok%20Plan%20obgovorennya%20rubok%202018%20LOULMG.xls
http://www.lvivlis.gov.ua/file/2017%20rik/Vsi%202018r%20LOULMG%20Dodatok%20Plan%20obgovorennya%20rubok%202018%20LOULMG.xls
http://www.lvivlis.gov.ua/file/2017%20rik/Vsi%202018r%20LOULMG%20Dodatok%20Plan%20obgovorennya%20rubok%202018%20LOULMG.xls
http://www.lvivlis.gov.ua/file/2017%20rik/Vsi%202018r%20LOULMG%20Dodatok%20Plan%20obgovorennya%20rubok%202018%20LOULMG.xls
http://www.lvivlis.gov.ua/file/2017%20rik/Vsi%202018r%20LOULMG%20Dodatok%20Plan%20obgovorennya%20rubok%202018%20LOULMG.xls
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№ з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

підприємств Львівського ОУЛМГ підприємств  

Співпраця з Громадською радою при Львівському ОУЛМГ 

14.  Організація конструктивної співпраці та підтримка 

роботи Громадської ради при Львівському ОУЛМГ. 

 

Перший заступник начальника 

управління, усі відділи управління, прес-

служба управління, директора 

підприємств 

 

протягом року 

15.  Проведення спільного заходу з садіння лісу на 

підприємствах управління 

Перший заступник начальника 

управління, відділ лісового господарства 

Львівського ОУЛМГ, директора 

підприємств 

 

 

весна - осінь 

Просвітницька і виховна робота, зокрема через лісівничо-просвітницькі об’єкти 

16.  Підтримка в належному стані наявних  та (за 

можливості) створення нових лісівничо-

просвітницьких об’єктів, музеїв лісу тощо.   

Ефективне використання лісівничо-просвітницьких 

об’єктів для екологічного виховання учнівської 

молоді, громадськості 

Апарат управління, відділ лісового 

господарства Львівського ОУЛМГ, прес-

служба управління, директора, головні 

лісничі підприємств 

 

 

протягом року 

 
*Заходи проходитимуть з урахуванням карантинних обмежень та погодних умов 

 

Начальник управління                                                                                      Анатолій Дейнека 

 

 
Шаваринська, 297-61-21 


