
 

 

Орієнтовний план заходів щодо роботи з громадськістю  

ДП «Самбірський лісгосп» у 2020 році 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Проведення громадських акцій 

1.  
Акція  «Майбутнє лісу у твоїх руках -

2020». 

Адміністрація підприємства, 

відділ лісового господарства, 

відповідальна по ЗМІ 

березень - 

травень 2020 

року 

2.  
Проведення акції з нагоди  

Міжнародного дня птахів, виготовлення 

та встановлення шпаківень, проведення 

лекцій в шкільних лісництвах по темах 

збереження лісового багатства 

Головний лісничий, відділ 

лісового господарства, 

шкільні лісництва, тощо 

квітень 2020 

року 

3.  
Проведення акції за участю 

громадськості та шкільної молоді з  

посадки лісових культур і догляду за 

саджанцями в лісництвах, з метою 

виховання в людей шанобливого 

ставлення до природи. 

Адміністрація підприємства, 

відділ лісового господарства,  

представники влади, місцеві 

громади, шкільні лісництва, 

громадські організації тощо 

 

березень - 

квітень 2020 

року 

4.  
Проведення акції «За чисте довкілля» з 

метою очистки лісових угідь, 

придорожніх смуг, об’єктів відпочинку, 

алей, скверів від побутового сміття. 

Головний лісничий 

підприємства, відділ лісового 

господарства, представники 

влади, місцеві громади, 

шкільні лісництва, громадські 

організації тощо 

березень - 

квітень 2020 

року 

5.  
Проведення акції «Дерева миру», з 

метою озеленення населених пунктів 

Головний лісничий, відділ 

лісового господарства 

представники влади, місцеві 

громади, шкільні лісництва, 

громадські організації тощо 

квітень 2020 

року 

6.  
Проведення  акцій в рамках лісівничого 

тижня 

Головний лісничий, відділ 

лісового господарства шкільні 

лісництва та місцеві школи, 

громадські організації тощо 

вересень 2020 

року 

   Робота з громадськістю з використанням засобів масової інформації, мережі 

Інтернет 

7.  Співпраця із  місцевими, обласними  та  

районними ЗМІ. 

Апарат підприємства, прес-

служба підприємства, лісничі 

протягом року 
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8.  Проведення консультацій з 

громадськістю з актуальних питань, 

проблемних аспектів лісового 

господарства та прийняття виважених 

рішень забезпечення систематичне 

проведення громадських слухань, 

спільних зустрічей з представниками 

громадськості. Розміщення на веб-сайті 

підприємства щоквартальних звітів про 

проведені заходи щодо співпраці з 

громадськістю. 

Апарат підприємства, лісничі, 

прес-служба підприємства. 

 Протягом 

року 

 

 

 

 

9.  Інформаційне наповнення та 

вдосконалення роботи офіційного веб-

сайту  ДП «Самбірський лісгосп» та 

сторінки в мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/sambirlisgosp.li

sgosp.7 та інстаграм 

https://www.instagram.com/sambirlis/ 

Усі відділи підприємства, 

прес-служба підприємства. 

протягом року 

Співпраця з Громадською радою при Львівському ОУЛМГ 

10.  Співпраця та підтримка роботи 

Громадської ради при Львівському 

ОУЛМГ. 

Директор підприємства, члени 

Громадської ради від 

підприємства, громадські 

організації 

 

протягом року 

Просвітницька і виховна робота 

11.  Підтримка в належному стані наявних  

та (за можливості) створення нових 

лісівничо-просвітницьких об’єктів, 

музеїв лісу тощо.  

Лісничий підприємства, відділ 

лісового господарства, лісничі 

 

протягом року 

12.  Проведення масово-роз”яснювальної 

роботи серед населення, молоді, учнів в 

школах на природоохоронну тематику, 

зокрема збереження  рослин занесених в 

Червону Книгу, охорона навколишнього 

середовища, правила поведінки в лісі в 

пожежонебезпечний період, збереження 

чистоти в лісових угіддях, недопущення 

незаконних порубок населенням тощо 

 

Адміністрація підприємства, 

лісничі, громадськість, місцеві 

громади, шкільні лісництва, 

загальноосвітні школи 

протягом року 

https://www.facebook.com/sambirlisgosp.lisgosp.7
https://www.facebook.com/sambirlisgosp.lisgosp.7
https://www.instagram.com/sambirlis/
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13.  Проведення лекцій в шкільних 

лісництвах на теми: збору та висівання 

лісового насіння, посадки молодих 

саджанців та догляду за ними, правила 

поведінки в лісі, збереження лісового 

багатства. 

Головний лісничий, лісничі, 

шкільні лісництва 

протягом року 

 

 

 

 

 

 


