
Орієнтовний план проведення заходів Акції "Майбутнє лісу у твоїх руках - 2018" підприємствами Львівського ОУЛМГ

Дата Зміст заходу Кого планується запросити

21.03 ДП “Славське ЛГ”

22.03 ДП “Славське ЛГ”

21-31.03 ДП “Славське ЛГ” Учні, представники галузі Виготовити та розвісити 300 шпаківень

02.04. ДП “Славське ЛГ” Розширення знання молоді про ліс

01-09.04 ДП “Славське ЛГ” Учні

21.03-11.04 ДП “Славське ЛГ” Представники галузі

01-15.04 ДП “Славське ЛГ”

16.04 ДП “Славське ЛГ” Учні, представники галузі

16.04 ДП “Славське ЛГ” Учні, представники галузі

квітень ДП “Славське ЛГ” Пр.інж.л.к. Леляк В.В.

Директор ДП                                                                                                           С.Кокоць

Виконавець, пр.інж.л.к. Леляк В.В. Тел.0963310296

Назва 
підприємства

Яких результатів планується досягти (в 
т.ч.кількісні показники)

Контактна особа 
підприємства, тел.

Урочисті засідання учнів з нагоди 
початку Акції, у приміщеннях шкіл 

Учні, вчителі, представники 
галузі

Ознайомлення учнів шкільних лісництв та 
загальноосвітніх шкіл з початком проведення Акції її 
плану проведення та основними заходами

Пр.інж.л.к. Леляк В.В. 
(03-251) 4-24-88

Проведення виховної години на тему 
“Людина та ліс”

Учні, вчителі, представники 
галузі

Ознайомлення учнів шкільних лісництв та 
загальноосвітніх шкіл з правилами поведінки в лісі

Пр.інж.л.к. Леляк В.В. 
(03-251) 4-24-88

Виготовлення та розвішування 
шпаківень

Пр.інж.ОЗЛ Павлишин 
П.З. (03-251) 4-24-88

Головний захід: Посадка лісових 
культур в кв.24 вид. 40,5 площа 2,6 га. 
в Головецькому лісництві

Учні, представники галузі, 
колектив та депутати Славської 
ОТГ

Лісничий Головецького 
л-ва Фединяк Р.Ф. 
(067) 89-30-744 
Пр.інж.л.к. Леляк В.В. 
(03-251) 4-24-88

Прибирання берегів річок, джерел, 
криниць, узбіччя доріг, від побутового 
сміття

Покращення естетичного вигляду та виховання 
дисциплінованої молоді

Пр.інж.л.к. Леляк В.В. 
(03-251) 4-24-88

Прибирання та проведення 
благоустрою садиб лісництв

Покращення естетичного вигляду території лісництв 
після осінньо-зимового періоду, в заході візьмуть 
близько 50 чоловік

Гол.ліснич. 
Колодяжний А.В. (03-
251) 4-24-88

Проведення конкурсу на кращий 
малюнок та твір на тему “Людина та 
ліс”

Учні, вчителі, представники 
галузі

Пошук талановитої молоді серед учнів молодших та 
старших класів, заохочення учнівської молоді до 
творчої роботи

Пр.інж.л.к. Леляк В.В. 
(03-251) 4-24-88

Ознайомлення учнів з особливостями 
вирощування садивного матеріалу

Ознайомлення з технікою безпеки при виконанні 
лісокультурних робіт, набуття практичних навиків 
садіння лісу, живцювання, щеплення деревних порід

Пр.інж.л.к. Леляк В.В. 
(03-251) 4-24-88

Проведення майстер-класу із 
живцювання декоративних видів 
рослин

Ознайомлення з основами лісокультурних робіт, 
набуття практичних навиків садіння лісу, 
живцювання, щеплення деревних порід

Пр.інж.л.к. Леляк В.В. 
(03-251) 4-24-88

Публікація в районній газеті 
“Бойківська думка” та на веб сторінці 
лісгоспу статті про результати 
проведення Акції

Висвітлення в районній газеті підсумків проведення 
акції Майбутнє лісу-у твоїх руках”

Пр.інж.л.к. Леляк В.В. 
(03-251) 4-24-88
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