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Орієнтовний план заходів щодо роботи з громадськістю
ДП «Славське лісове господарство» у 2020 році
№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін проведення

Проведення громадських акцій
1
2
3
4

Підготовка та проведення Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках – 2020»
Проведення акцій з благоустрою та озеленення населених пунктів.
Акція «За чисте довкілля»
Проведення акції “День довкілля”
Проведення творчих дитячих конкурсів малюнку і твору «Людина і
Ліс» та інших.

Апарат лісгоспу, лісничі
Апарат лісгоспу, лісничі

березень-квітень
квітень

Апарат лісгоспу, лісничі, артисти
Апарат лісгоспу, лісничі

20 квітня
березень-квітень

Робота з громадськістю з використанням засобів масової інформації, мережі Інтернет
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Інформаційна кампанія проти спалювання сухої рослинності
Інженер охорони та захисту лісу, лісничі
Охорона лісу від браконьєрів та лісопорушників. Проведення рейдів. Інженер охорони та захисту лісу,
мисливознавець
Охорона червонокнижних видів рослин у весняний період
Інженер лісових культур
Висвітлення підсумків проведення весняної лісокультурної компанії
Інженер лісових культур
та весняних акцій в мережі Інтернет та ЗМІ
Дотримання критеріїв сертифікації в структурних підрозділах
Відділ лісового господарства, лісництва
Екскурсії по екологічно пізнавальних стежках
Учні шкіл, учителі шкіл, відділ лісового
господарства
Інженер охорони та захисту лісу, лісничі
Проведення масово-роз'яснювальної роботи серед населення на
протипожежну тематику. Висвітлення підсумків пожежонебезпечного
періоду 2020 року в ЗМІ
Проведення фестивалю “Мисливська ватра”
Апарат лісгоспу, лісництва
Участь в заходах по святкуванню пам’ятних дат.
Голова профсплкової організації

квітень – жовтень
протягом року
квітень
травень
червень - серпень
травень - вересень
квітень - листопад
серпень
протягом року

№ з/п
Найменування заходу
14
Проведення заходів з нагоди професійного свята «Дня працівника
лісу»
15
Заготівля лісового насіння
16
Висвітлення результатів інвентаризації та атестації лісових культур
17
Висвітлення проведення ялинкової компанії 2020-2021 років
18
19

Забезпечення систематичного висвітлення матеріалів про напрямки
та результати діяльності лісгоспу
Співпраця з районними ЗМІ з метою систематичного висвітлення
роботи лісівників.

Відповідальні за виконання
Апарат лісгоспу, лісництва

Термін проведення
вересень

Інженер лісових культур
Інженер лісових культур
Головний лісничий, інженер охорони та
захисту лісу, прес-служба
Прес-служба

вересень-жовкень
листопад
грудень

Апарат лісгоспу, лісничі

протягом року

протягом року

Просвітницька і виховна робота, зокрема через лісівничо-просвітницькі об’єкти
20

Надання організаційної та методичної підтримки в участі учнівської
молоді в лісівничих конкурсах та зльотах

Апарат лісгоспу

протягом року

Використання засобів реклами
21
22

Розміщення інформаційно-пізнавальних щитів з метою профілактики
виникнення лісових пожеж, дбайливого ставлення до лісових
насаджень та підвищення рівня екологічного виховання населення.
Розміщення на офіційному сайті підприємства та в газетах
прейскурант на декоративний посадматеріал

Апарат лісгоспу

протягом року

Інженер лісових культур

березень

Організаційне забезпечення
23
24

Забезпечити обов’язкове систематичне оперативне (по електронній
пошті) подання до прес-служби облуправління інформаційних
матеріалів
Надавати облуправлінню щоквартальні звіти про проведені заходи
щодо співпраці з громадськістю.

Підготував: Леляк В.В.

Прес-служба

постійно

Прес-служба

До 25-го числа після
останнього місяця
кварталу

