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Робота зі ЗМІ 
З метою збільшення відкритості і прозорості діяльності Київського 

обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства 

(далі – Управління) та державних підприємств лісової галузі Київщини, 

врахування громадської думки при прийнятті управлінських рішень у сфері 

ведення лісового і мисливського господарства у 2017 році працівники 

державних лісгоспів Київщини приймають активну участь у роботі з 

громадськістю, проводять інформаційно - роз'яснювальну та просвітницьку 

роботу серед населення. 

У рамках співпраці з громадськими організаціями, закладами освіти, 

навчальними галузевими закладами та з метою висвітлення роботи 

лісівників, у ЗМІ та за допомогою інтернет ресурсів, оприлюднено 2057 

інформаційних повідомлення, (з яких: 69 сюжети на телебаченні, 215 

виступи на радіо, 1414 статей в інтернет виданнях, на сайті Управління, на 

сайтах лісгоспів та у соціальних мережах, 359 статті в періодичних 

виданнях). 

 

Консультації з громадськістю 
Проведення консультацій з конституційних прав, свобод та обов’язків 

громадян; життєвих інтересів громадян, які у тому числі впливають на стан 

навколишнього природного середовища, передбачають провадження 

регуляторної діяльності у певній сфері, визначають стратегічні цілі, 

пріоритети і завдання ведення лісового господарства, стосуються інтересів 

територіальних громад, визначають порядок надання адміністративних 

послуг, стосуються витрачання бюджетних коштів, та обговорення з 

актуальних для суспільства еколого - лісівничих питань є пріоритетним 

напрямком діяльності Управління та підприємств сфери діяльності 

Управління та знаходяться під особистим контролем начальника 

Управління. 

За цей рік спеціалісти галузі взяли участь у 70 громадських 

слуханнях,  21 круглих столах, 78 акціях, 5 конференціях, дали більш 14 

інтерв'ю, проведено 71 прес-конференції. 

 



 

Громадська рада 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 996, 

при Управлінні діє Громадська рада до якої входять представники 8 

громадських організацій. Слід наголосити, що Громадська рада при 

Управлінні зарекомендувала себе ефективним инструментом налагодження 

взаємодії з громадськістю. У цьому році Громадська рада при Управлінні 

провела 5 засідань та приймає активну участь у інформаційно-

роз'яснювальній роботі серед населення, також увага приділялась 

проблемам реформування галузі, заповідній справі, створенню лісових 

насаджень, благоустрою і озелененню. 

 

Веб-сайт Управління, оновлення у 2017 році 

розділів. Веб-сайти територіальних органів та робота з 

мережею Інтернет 

На даний час для Управління та підпорядкованих підприємств одним 

з головних інструментів у взаємодії з громадськістю є висвітлення їхньої 

роботи на власних офіційних веб-сайтах. На даний час свій сайт мають 7 

підприємств, роботу 2-х було розпочато у цьому році. Мережа Інтернет 

розглядається не лише як інструмент інформування громадян, а й як засіб 

"електронного урядування". 

Головним галузевим Інтернет-ресурсом Київщини є офіційний веб-

сайт Управління. У цьому році він розпочав роботу з оновленим дизайном 

та у відповідності до вимог сьогодення. 

На сайті Управління, сайтах підприємств та у соціальних мережах 

спеціалісти підприємств знайомлять громадськість з Українським 

законодавством, надають роз’яснення про заборону та наслідки незаконних 

порубок , про заходи з профілактики та порушень правил пожежної безпеки, 

висвітлено науково-дослідну та просвітницьку діяльність, боротьбу зі 

стихійними сміттєзвалищами, охорону червонокнижних пернатих, тварин, 

особливості ведення лісового господарства у період тиші, про заборону 

псування дерев у період збору березового соку, правила збору трав та 

грибів, правила поводження у лісах під час пікніків та ін. 

 

Акції 

Ще одним напрямком роботи з громадськістю є проведення 

громадських акцій.  

З нагоди Дня Соборності України - 98 річниці Акта злуки Української 

Народної Республіки і Західноукраїнської Народної республіки на 

державних підприємствах, які підпорядковані Управлінню були вивішені 

державні прапори, проведені урочисті збори трудових колективів, відбулось 



покладання квітів до могил військовослужбовців, які загинули під час 

Революції гідності та у зоні АТО за незалежність нашої держави, був 

проведений урочистий мітинг на залізничній станції "Фастів" біля вагону 

"Музей на колесах", в якому був підписаний Акт злуки Української 

Народної республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, також 

працівники підприємств взяли участь у Акції "Ланцюг Єднання" у м. 

Богуслав. 

 

До цієї Акції були залучені 1888 чоловік 

 

Проведено збори трудових колективів 16-ти державних 

підприємств лісової галузі Київщини з нагоди Дня 

Соборності України - 98 річниці Акта злуки Української 

Народної Республіки ті Західноукраїнської Народної 

республіки 

1653 чол 

Покладання квітів до могил військовослужбовців, які 

загинули під час Революції гідності та у зоні АТО за 

незалежність нашої держави. 
125 чол 

Проведений урочистий мітинг на залізничній станції 

"Фастів" біля вагону "Музей на колесах", в якому був 

підписаний Акт злуки Української Народної республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки. 

28 чол 

Акція "Ланцюг Єднання" у м. Богуслав 82 чол 

 

Не зважаючи на складну  ситуацію в країні, навесні підприємства 

галузі взяли участь у щорічній всеукраїнській акції Держлісагентства 

"Майбутнє лісу у твоїх руках". У 2017 році до Акції було залучено 1660 

чоловік, проведено 54 заходи з благоустрою, 61 ознайомчо-пізнавальний 

захід, створено 85,14 га лісу. 

З нагоди Дня Землі та Дня Довкілля, відбулась акція "Посади своє 

дерево", яка є логічним продовженням Всеукраїнської акції, розпочатої у 

Міжнародний день лісів "Майбутнє лісу у твоїх руках". Для участі у 

почесній місії створити пам’ятну ділянку дендропарку, були запрошені 

вихованці Дорогинського учнівського лісництва ДП "Фастівське лісове 

господарство".  

З нагоди відзначення Міжнародного Дня лісів, яке відзначають 21 

березня, та на виконання заходів в рамках Акції "Майбутнє лісу в твоїх 

руках" представники Оранського лісництва ДП "Іванківський лісгосп" 

запросили учнів Оранської ЗОШ І-ІІ ст. на екскурсію до лісу. 

 

 

 

 



Заходи в рамках Акції Учасники Акції, чол 

Створення 

лісів, га 

Кількість 

ознайомчо-

пізнавальни

х заходів 

Кількість 

заходів 

благоустрою 

територій 

Шкільна, 

студентська 

молодь 

Представники 

громадських 

організацій 

Ін 

85,14 61 54 801 223 636 

 

Крім цієї акції для популяризації лісівничої справи серед молоді та 

громадськості підприємства галузі провели ряд інших акцій та заходів. 

 Весняний двомісячник благоустрою об'єднав Акції "За чисте 

довкілля", "Весняна толока", "Чистий четвер" та ін. Лісівники Київщини 

стали ініціаторами проведення заходів на місцях, у тісній співпраці з 

громадами та органами  місцевого самоврядування. У заходах брали участь 

представники громадських об'єднань, учнівської та студентської молоді, 

соціальних закладів, активісти, ветерани АТО та ін.  

 У рамках національно-патріотичного виховання молоді колективи 

лісгоспів проводять заходи з нагоди Дня Захисника вітчизни, Дня 

Національного прапора України, Дня Незалежності України, Дня 

Конституції України, Дня пам’яті та примирення, Свята Вишиванки та ін.  

На запрошення керівництва Національної гвардії України, на 

території навчального полігону, керівництво лісової галузі Київщини взяли 

участь у заході присвяченому дню пам’яті загиблих у АТО. 

02.11.2017 пройшла лісокультурна компанія в ДП ” Ржишівскій 

Війсковий Лісгосп”, присвячена ветеранам та воїнам АТО. 

В зону АТО їдуть передачі та обладнання, які організовують 

колективи лісгоспів.  

 

Учнівські лісництва 

Учнівські лісництва залишаються основним майданчиком роботи з 

учнівською молоддю для формування у неї екологічного світогляду та 

лісівничої профорієнтації.  

Учнівська молодь активно залучається до Акцій: "Майбутне лісу у 

твоїх руках", "Ліси для нащадків", "Годівничка", "Зустрічаємо птахів", "До 

чистих джерел", "Лісам і паркам бути чистими", "Посади своє дерево" та ін. 

На даний час у галузі налічується 17 учнівських лісництва в яких 

навчаються майже 300 дітей. Учнівські лісництва забезпечені 

приміщеннями на базі держлісгоспів, або функціонують на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Найбільша кількість учнівських лісництв, котрий рік, налічується у 

ДП "Фастівський лісгосп". 



Напередодні Міжнародного дня Землі Фастівським еколого-

етнографічним центром відділу освіти Фастівської РДА за підтримки 

Державного підприємства "Фастівське лісове господарство" було проведено 

районний конкурс колективів екологічної просвіти "Земля – наш спільний 

дім". В конкурсі, який проходив у міському Палаці культури, взяли участь 

всі учнівські лісництва, які функціонують на базах Дорогинського, 

Веприківського, Снітинського, Фастівського лісництв та агітбригади 

екологічних гуртків Великоснітинської і Борівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів.ереяслав-Хмельницької гімназії. 

Цьогоріч активну участь в проведенні Всеукраїнської Акції 

"Майбутнє лісу в твоїх руках", брали учні Варівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Молодь разом із наставниками та представниками ДП "Іванківський 

лісгосп" відвідували лісові масиви Іванківщини, із захопленням долучались 

до створення нових насаджень. 

Для учнівських лісництв підприємствами галузі за рік проведено 7 

учнівських семінарів та конференцій,  майже 68 лекцій, 15 конкурсів та ін. 

Учнями шкільних лісництв під час навчання створено майже 25,5. га 

лісових культур, проведено догляд за культурами на площі  понад 13,3. га. 

В цьому велика заслуга спеціалістів лісового господарства, 

відповідальних за роботу учнівських лісництв. 

 

Конференцій, семінарів 7 

Лекції 68 

Конкурси 15 

Акції 17 

Створено лісових насаджень, га 25,5 

Проведено догляд за лісовими 

культурами, га 

16,3 

Зібрано насіння, кг 620,5 

Проведен доповнення лісових 

культур, га 

3 

Прибрано від сміття лісові зони 

відпочинку, км 

3,8 

Весняно-літні роботи у шкілках, га 0,5 

Змайстровано шпаківень, шт 165 

Виготовлено годівниць для птахів 20 

Ліквідовано несанкціонованих 

сміттезвалища 

2 

Прибрано від сміття доріг, га 15 



 

31 жовтня у Національному університет біоресурсів і 

природокористування України (далі – Університет) за ініціативи 

Управління та за участі навчально-наукового інституту лісового і садово-

паркового господарства, департаменту освіти і науки Київської 

облдержадміністрації, комунальним закладом Київської обласної ради 

“Центр творчості дітей та юнацтва Київщини” було проведено конференцію 

на тему “УЧНІВСЬКІ ЛІСНИЦТВА – ЕФЕКТИВНА ФОРМА ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ОСВІТИ, ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ТА 

ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ”. 

У ХІ Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв 27-29 вересня, що 

відбувся на Житормирщині, вже традиційно взяли участь вихованці 

Пилиповицького та Дорогинського шкільних лісництв. 

Стало вже доброю традицією у Ставищенському лісництві залучати 

учнівську молодь до шанування пам’яті по-справжньому відданих лісу 

професіоналів. Ідея і практичне втілення цієї справи належать директору 

ДП "Білоцерківський лісгосп" та лісничому Ставищенського лісництва ДП 

"Білоцерківський лісгосп" Вололимиру Курку.  

З нагоди Дня працівників лісу, відбулися урочистості – посвята у юні 

лісівники Фастівщини учнів, які бажають поглибити і розширити свої 

знання із лісознавства та екології, в майбутньому стати лісівниками. 

Восени під головуванням першого заступника начальника Управління 

Руслана Гузенка, відбулась нарада з керівниками шкільних лісництв щодо 

проведення обласного зльоту шкільних лісництв Київщини. 

В період з 14 по 15 березня 2017 року м.Київ в Національному 

еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді за підтримки 

Державного агенства лісових ресурсів України та Товариства лісівників 

України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Відтворимо ліси разом” . 

У Музеї історії лісового господарства на території музейного 

комплексу "Музей Народної Архітектури Та Побуту Середньої 

Наддніпрянщини" просто неба відбувся тематичний захід "Ліс і вогонь – не 

друзі". У ньому взяли участь діти літніх таборів ЗОШ №2 м. Переяслав-

Хмельницький. 

 Працівники лісгоспів організують екскурсії та просвітницькі заходи 

для дітей та молоді літніх таборів. 

Для вихованців табору спортивної школи єдиноборств "Берсерк" – 

"Древлянська Січ", працівники Іванківського лісгоспу влаштували 

захоплюючу екскурсію, на якій ознайомили дітей з головними видами 

діяльності підприємства.  

 

 



Міжнародна співпраця 
 

В рамках міжнародної співпраці, з метою ознайомлення з веденням 

лісового господарства, обміну досвідом та культурних традицій, 

підприємства Київщини приймають іноземні делегації фахівців та 

науковців. 

З метою ознайомлення з роботою ДП "Тетерівський лісгосп" на 

підприємство завітали представники громади євреїв не тільки з України але 

і далекого зарубіжжя, що відпочивали в таборі відпочинку "Махане Шува". 

Серед відвідувачів були як і дорослі так і діти.  

Влітку на території Клавдієвського лісництва ДП “Клавдієвський 

лісгосп” молодіжною громадською організацією “Військово-історичний 

клуб “Золота шпора”, спільно з управлінням культури, національностей та 

релігій Київської обласної державної адміністрації, проведена Міжнародна 

військово-історична гра “Останній союз”. 

На базі ДП "Іванківський лісгосп" відбувся семінар-тренінг на тему 

"Досвід Лісової Служби США з попередження, особистої безпеки та гасіння 

лісових пожеж у зонах радіоактивного забруднення та перспективи його 

використання пожежними підрозділами Іванківського району". 

17 жовтня державне підприємство „Білоцерківське лісове 

господарство” прийняло делегацію Федерального міністерства сільського 

господарства і продовольства Німеччини.  

Заступник начальника Управління Тарас Васьків взяв участь у 

спільній українсько-білоруській прес-конференції на тему: "Катастрофічні 

наслідки "біологічної пожежі" в лісах на Поліссі: необхідні кроки 

вирішення проблеми масового всихання дерев". 

15 травня 2017 року в ДП "Ржищівському лісгоспі" відбулася виїзна 

міжнародно науково-практична конференція "Північно-європейський 

регіональний з’їзд студентів лісівників: багатоцільове використання лісу та 

протиерозійні насадження яружно-балкових ландшафтів, сучасний стан, 

технології створення, ведення господарства". 


