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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА
МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ
« 04» березня 2019 року

№ 05
м. Івано-Франківськ

Про проведення акції
«Майбутнє лісу в твоїх руках»
На виконання листа Держлісагентства України від 27.02.2019 року № 0624/1472-19
«Щодо проведення у 2019 році Акції Держлісагентства
«Майбутнє лісу в твоїх руках» та з метою забезпечення у підростаючого
покоління шанобливого ставлення до природи, ознайомлення та
безпосередньої участі шкільної молоді у створенні нових лісів, роз’яснення
широким колам громадськості важливості створення лісових насаджень, як
одного з основних компонентів збереження біорозмаїття та екологічної
рівноваги на планеті, підвищення довіри громадськості до діяльності
лісогосподарської галузі
НАКАЗУЮ:
1. Для забезпечення координації проведення заходів створити в обласному
управлінні лісового та мисливського
господарства робочу групу з
проведення Акції у складі:
-Федорович Р.Л. – заступник начальника управління – керівник групи;
-Ґудзик Т.В. – директор обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді (за згодою);
-Мельник К.В. – головний спеціаліст відділу лісового господарства
обласного управління;
-Хомишин І.М. – голова Івано-Франківської обласної профспілкової
організації працівників лісового господарства (за згодою);
- Бабій І.В. –спеціаліст відповідальний за зв’язки зі ЗМІ.
- Сенів М. М. – спеціаліст з технічного супроводу
2. Державним лісогосподарським підприємствам, Галицькому
НПП, відділам (управлінням) освіти і науки районних державних
адміністрацій (міськвиконкомів):
2.1. Розробити та затвердити план заходів проведення в період з 21
березня по 20 квітня 2019 року Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх
руках» (надалі Акція).
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2.2. Відповідно до розробленого та затвердженого плану заходів
провести в період з 21 березня по 20 квітня 2019 року Акцію в зоні діяльності
підприємств, які координуються Івано-Франківським обласним управлінням
лісового та мисливського господарства.
2.3. Забезпечити участь в Акції учнів загальноосвітніх шкіл в сільській
місцевості та містах.
2.4. Продовжити в рамках проведення акції започатковану практику
традиційної посадки лісових культур та захисних насаджень, пам’ятних
ділянок лісу, парків, скверів та алей учнями випускних класів.
2.4. Продовжити проведення заходів орієнтованих на окремі групи
населення (цілих родин, проведення дня лісу для малюків чи учнів молодших
класів, озеленення територій шкіл- інтернатів спільно з вихованцями закладу
тощо)
2.6. Відповідно до Положення провести в рамках Акції конкурси на
кращий дитячий твір та малюнок за темою «Людина та ліс».
2.7. Підготувати спільне клопотання до місцевих органів влади щодо
визначення місць посадки лісових культур та захисних насаджень, пам’ятних
ділянок лісу, парків, скверів та алей.
2.8. Перебіг Акції
висвітлювати в ЗМІ, сайтах підприємств
обласного управління лісового та мисливського господарства, департаменту
освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації та
Держлісагентства України.
3. Керівникам підприємств та установи, які координуються ІваноФранківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства
3.1.Забезпечити організацію ознайомлення молоді з професією
лісівника та процесом вирощування лісів на підпорядкованих підприємствах.
3.2.Визначити земельні ділянки лісогосподарського призначення для
посадки лісових культур, захисних насаджень та пам’ятних ділянок лісу,
випускниками загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості.
3.3.Забезпечити подання обласному управлінню лісового та
мисливського господарства до 25 березня 2019 року інформації щодо
відзначення міжнародного дня лісів (назва заходу та кількість учасників).
3.4. В період проведення головних заходів Акції - садіння дерев,
проведення робіт з лісовідновлення та лісорозведення забезпечити подання
обласному управлінню лісового та мисливського господарства інформації
про перебіг Акції – 3 квітня – проміжний звіт, та до 23 квітня – підсумковий
звіт, по формі згідно додатку.
4. Відділу лісового господарства управління
4.1. Забезпечити надання Держлісагентству України до 24 квітня 2019
року підсумковий звіт з проведення акції..
4.2. Надавати організаційну підтримку у проведенні Акції.
5. Підсумки Акції провести в
травні 2019 року в ДП «ІваноФранківський екологічно-просвітницький центр».

3

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника управління Р.Л. Федоровича.
Начальник обласного управління
лісового та мисливського господарства
Погоджено:
Директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації

Р. Осташук

В. Кімакович

