
ш
дЕржАвнЕ АгЕнтство лr{ових pвcypclB укрдiни

Про провелення гроцадськоi дкцii
Лер)tФlсаген гства (Вiдновrпосмо лiси разом,

суспiльством. лiдвищення iмiджу лi
поiнформованостi суспiльства щодо Bz

3. Затвердити Органiзацiйний
.Щержавного агентства лiсових pecypciB
(лалi - План), що додаеться.

Nе 59

ii галузi та професii

вiд <lбj>

нАкАз

КиiЪ

З метою удосконалення ко iT представникiв лiсовоi гац/з1 з
лiсiвника,

лlсогосподарських заходiв, поширення
lснування життя на планетi, покраl
виховання у пiдростаючого поколiн ня

НАКАЗУЮ:
l. Провести з 21 березня ло 18

,Щержавного агентства лiсових pecypciB
(лмi - Акцiя).

2. Затвердити Рекомендацii цодАкцii ffержавного агентства лiсових
разом> (лалi - Рекомендацii), що додають

BocTi та необхiдностi проведення
про лiси та ix важливiсть для

ння екологiчноi сиryацii в KpalH1,
ивого ставлення до природи,

квiтня 2020 року громадську
УкраiЪи <Вiдновлюсмо лiси

Акцiю
разом)

органiзацii проведення громадськоi
ypciB УкраТни <Вiдновлюсмо лiси

4. Начальнику КиiЪського обласно та по м, Кисву управлiння лiсовогота мисливського господарства, нач:lл обласних управлiнь лiсового тамисливського господарства, керiвникам iдприсмств та установ, що налсжатьло сфери управлiння !ержлi забезпечити проведення Дкцiiвlдповlдно до затверджених Рекомендацiй flnu*.y.

громадськоi Акцii
украiни <вiдновлюемо лiси разом>

науки та зв'язкiв з громадськiстю
5. Сектору мiхнародних вiдн

(Полякова Л.В,) забезпечити:

5.1, Надання методичних
рамках Акцii;

реком щодо проведенtш заходiв в



6. Вiддiлу

5.2, Узагальнення
заходiв дкцii.

монiторинry та
мисливського

В.Ю.) забезпечити
т оперативноi та пiдсумковоi
Акцii.

7. Визнати таким, що
.02,2019 Ns l07 <Про
з суспrльством).

r пiдсумковоi iнформацii щодо

державного мисливського фонду
та полювання

засобах MacoBoi iнформацii, мережi
щодо перебiry проведеншI

чиннiсть наказ .Щержлiсагентства
l комунiкацiт представникiв лiсовоi

вiд 22

галузi

8. Кон,гроль за виконанням цього залишаю за собою.

Голова

п"рiод,п"*i|

.-l#
,^Ш,Щ. АнлрiйзАБлоцький\:j' '|t



Затверджено

наказом .Щерхлiсагентства
N9 5q вiд lcl_ 

'l,_io,t,

Органiзацiйний план про громадськоi Акцii
.Щерясавного агентства лi х pecypciB УкраiЪи

<<Вiдновлюемо разом)>

5.02-26.02 Розробка дизайну ло.отпгrу .акцii мlхФародяих

з гром4дськiстю

здiйснюеться

адресу оулмг,
пИприсмств, ycтдloB

25.02 26.02 Iнформацiйний лист до
MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи з пропозицiсю пiдтримати
проведення за\одiв дкцii

мir<народних

з громадськiсто

повпнен мlстити
iнформацiю щодо

Еаправити на адресу

2,7 .02 - 02,0з визначення обсягiвта
одарських пiдприсмств де

l березня 2020 року булlть
заходи з садiння дерев

,Щержлiсагекгства мас
забезпечити площу,

буде вiдбуватись
громадський змiд з

I дерев, це
З га яа одяе

лiсогосподарське
пiлприсмство, бiля 42
га яа обл:rсть21.02 02.0з визначення обсягiв та

лiсогосподарських пiдприсмств де
будуть проводитись заходи з
садiвня дерев протягом тижня

погодяих ploB 21-го
березня, змоди з
висаджуваЕця дерев
будlть проводитись
пiд час Марафону

21.02 - 02.0з Зат"ерлження оргБiзЙ'iЕвЙ
планiв проведевня Акцii на

органи,
устдIови

lзацtrt як1 не

садlяня



пlдпорядкуванвя
|створення лiсових
насаджень, на 2l
березfiя п,тан},rоть
здiйснюватIl садiння
дерсв разом з iвшими
пiдприемствами
галузi або проводити
зiцодл з озеленеIlця02.0з _ 20.0з Iнформацiйпа кампмiя щодо

анонсувalвня проведеЕяя Акцii
(Вiдновлюсмо лiси разомr.

ДеI
тер
пiдl
тас
безl
пiдt

жлlс€гептство,
tтopia,'rbнi оргаIrи,
Iрисмства, устalяовц
Dгаriзацii
осер9дЕього

27.02 _ 05,0з визначення перБiкliiв-iЙiiЙ
закладiв, якi буд}ть заlryчеяi до
садlння дерев, проведення робiт з
пlсовlдновлеЕня та лiсорозведення
в рамках Акцii. Погоджеяня з
(ерiвиицтвом цавч&'Iьних заюпадiв
rорядку проведенпя акцii
(ВИЕовлюсмо лiси Dлом)

lep
пiдI
Iao
5езI

пiдr
цир

порlмьпi органц,
рцемства, установи
rганiзацij
осередпього
орядкуваЕня,
кторп держлiсгоспiв.

.Що ластi в Акцi'l' в
т.ч. зalпрош},ються

учнiвськi лiсництва,
сIудентська молодь.

l0.0з _ 1з.Oз )dllрошенця керlвникlв органiв
tлади, деп}татiв, видатнцх
)собистостеЙ до участi в заходах
\кцii

Дер клIсагеЕтство,
торiальвi органи,
эиемства, устмови
,гмiзацii
)середнього

та о,

безп
пiдп

l0,0з _ 1з.03 |Розмiщеннд цз 96цiйлц1 gеG-
|сайтах територiальпих органiв,
лiсогосподарських пiдприемств
запрошець до Iромадськостi щодо
ластi в заходах акцii', адреси та
мlсце розташуваrня дilинок, де
буде здiйснюватись садiння дерев
ЛlСОвих порlдj контакти д",tя
звернень громадяЕ

спlсaгентство,
горiальнi органи,
)иемства, устацови
ганiзацiт
)середнього
,рядкраппя

Вказати до якоi датп
прийма€ться змвки
громадськостi щодо
ластi в AKuii

пlдп
та о]

Терлl6,03 Налання .Щержл iсагiнтствч-
iнформацiТ лро залл*о"ч"i об"r-
iз садiпвя дерев 21 березвя та
протягом тижневого Марафону

горlмьнi оргаrrи,
|исмства, устаIlови
гмiзацii
середнього

пlдп
та oI

пцп(
Iери
пiдп]
га ор
5езпt

02,03_20,03 провеленпя публiчяиiiа,ходiв з-
апоЕсувапня початку Акцii, До
)часfl в заходах запрошуються
керiввики оргапiв влади, видатнi
особистостi, якi пiдтвердили свою
участь в Акцij Держлiсагентства

:орiмьнiоргаЕи,
исмства, устаЕови,анiзацii

середнього

рщкувФiня

АЕонс}вацня Акцii
може вiдбуватись й
пiд час iнших
спiльних заходiв
регiонального та
мiсцевого рiввя.

lIrдп(

ц"рll
)] п1 Початок АкцiТ ( в заrежноiтi вiд пlсагентство, за цей день



}алов) <Вiдвов,rюБй

.Щержлiсалентству iнформацii щодо
кlлькост1 вцсаджеЕих

оргаци,

устаЕови
aEol{coваI{o
висаджуваяЕя 5 млн.

22.0з -29,0з Проuел""п" за*олiu вlЙ*Б
жневого Марафону

вiдбуваються
lз зrшученням
представпикiв

Держлiсагевтству iнформацii про
оосяги висадки дерев ]а перiод з 21

29 березня.(Марафоп з садiння

atльпl оргапи, За цей перiод

мiяiмум 10 млв.

21,0з _ 18.04 Проведеня, iнформацйнй
просвiтницьких та

форiеЕтацiйпих заходiв щодо
ролi та важливостi лiсiв для
lснуванпя жпття на планетi_
значенпя працi лiсiвпика в

tеляi створення, охорони
лlсових насаджень.

проводяться
учпiвськоi та

дентськоi молодi,

Надання ДержлiсагЙЙБГ
пtдсрлкового звiту по Акцii кlлькост1 висаIжених

- врaLчовуеться
та кiлькiсть

посадr(еIri в рaмк&х
громадськоi акцii iз

iBcbKoi молодi,

2\,0з _24.04 рес_конференцii на
онмьному та обласному

внях для пiдведенвя пiдсу,rикiв
оргalни,

устацови

Пре-конфереяцii

за.ходiв дкцij (2 l -го
берзвя,29-30

18-2З квiтня

з

I



Затверджено
наказом Щержлiсагентства

Ns ДL вiдi6. О1,,{о^о

рЕко
щоло органiзацii про ення громадськоi Акчii

,Щерlкавного агентства впх pecypciB Украiни
<<Вiдповлюемо лiси м> (далi - Дкцiя)

Мета дкцii

tникiв лiсовоi галузi з суспiльством,
лрофесii лiсiвника. поiнформованостi

суспlльства щодо важливостi та необ iлностi проведення лiсогослодарських

_ Покращення KoMyHiKauii прелста
пlд8ищення iмiлжу лiсовоТ галузi та

заходlв, поширення знань про лiси та
планетl, покращення екологiчноТ
пiдростаючого поколiнrrя шанобливо

Термiнп проведення дкцii

Початок: з 21 березня, проголо Генера,rьною Асад.rблеею ООН в
резолюцii АЛЕ5/671200 як Mi
мiжнародний день лiсiв вiдзнач
Надто цiнно, щоб втратити>.

субоry квiтня, У 2020 роцi .Щень ,Щовк

Заходи дкцii

ix важливiсть для iснування життя на
ситуацii в кра'rЪi, виховання у
ставленюl до природи.

ий день лiсiв. У 2020 роцi
гаслом <Лiси та бiорiзноманiтгя.

вiдмiчасться 18 квiтня.

пiд

Закiнчення: !ень !овкiлля, який оку проводиться в YKpaiHi в Iретю

Головний захй - садiння дерев, l
лiсорозвелення iз залlпtенням Mi
сryдентськоi молодi, представникiв
мiсцевих органiв виконавчоi шrади

лiсовоi галузi за участi 1"rHiBcbKoi
органiв влади, ЗМI та громадськостi в
дерев лiсових порiд. Враховуючи

лiсу. Протягом тиrкня, з 2| до 29 бе
як MiHiMyM 10 млн. дерев.

роведення робiт з лiсовiдновлення та
вого населення, 1,чнiвськоi та

мадських органiзацiй, центрдIьних,
органiв мiсцевого самоврядування,

березня, в рамках Акцii працiвники
сryлентськоТ молодi, представникiв

садять 5 млн. сiянцiв та садэканцiв
рiзнi логоднi умови та iMoBipHy

засобiв масовоi iнформацii, предст громадських об'еднань.
I_{ього року за один день, а саме

неможливiсть в окремих регiонах п садiння дерев 2l березня, KpiM
основного дня садiння лерев буле про дитись тижневий Марафон садiння

ня, в рамках дкцiТ буде висад?кено



2

заходи зi створення лiсових насаджень за г{астю
рамках Акцii проводяться з повним дотриманюIм вимог
правил технiки безпеки.

,,,"!:у:у::: з метою ]алучення бlльшого кола зацiкавлених cTopiH доучастl у заходi. розглянути питання 1,нiфiкацii лородного складу насаджень,що створюються (наприкrrад, для залученням до заходiв Дкцii фахiвцiв збджолярства, запропонувати створення насаджень iз медоносних порiд).

громадськостi в
охорони працi та

супутнi заходи - в перiод проведення Акцiт спецiалiстаrr.rи лiсовогогосподарства проводяться :

._Iнформацiйнi та роз'яснювальнi заходи (eKcKypcii, тематичнiзустрiчi, лекцii, прес_тури) цод ролi та важливостi лiсiв для iснуванняжиття на планетi, значенrrя лlсiвника в забезпеченнi створення,

:]лоl:1| 
,u..}r"Ty лiсових на$аджень. Суспiльство мае знати, щощорiчно лiсiвники вiдтворю бiльше 40 тис. га лiсiв, а цевiдповiдно цорiчне садiння 200 млн. дерев;

оПрес-конференцii, круглi столи з метою зняття соцiальноi
у суспiльствi, викJIиканих хибними
щодо лiсового госrrодаретва;

напруги та критичних настроi
стереотипамц суспiльноi дум

тива,ri тощо, якi за тематикою
про нагородження переможцiв

сцевому та регiональному рiвнях
нагородження переможцiв можуть

ерел, якi не суперечать чинному

о Профорiентацiйнi заходи до популяризацiТ професiТ лiсiвника,

Щiльова аудпторiя Акцii

Учасниками Дкцii е громадяни УкраiЪи, зокрема, учнiвська тастудентська молодь, представники i в громадського суспiльства,органiв влади, засобiв масовоi iH мацл, dерэrcавнuх усtпанов лпаореанiзацiй, бiзнесовuж сmрукmур,

висвiтлення заходiв дкцii
висвiтлення заходiв дкцii

приймають ix органiзатори.
використовуватись кошти з
законодавству Украiни.

IHTepHeT у тому числi з

lнформацiйне забезпечення А 11

о Конкурси, вiкторини,
вiдповiдають MeTi Акцii. Pi
заходiв в рамкм ДкцiI на

пiдроздiлами, якi вiдповiдають за зв'я

] рит,орiчьних органiв управлiння,

:п,cy:tcly loMy числl з викорисганням
0рифlнгlв. лрес-конференцiй тощtr,

гься у засобах масовоi iнформачiТ та
соцlальних мереж. пiд час зlстрiчей,

из
здiйснюеться структурними

громадськiстю,щержлiсагентства,

гапузl та вlдповiдними прес-службами.
риемств, установ та органiзацiТ



Iнформацiйна ск.lIадова AKuiT

lнформацiйна кампанii з
розпочинасться 2-го березня.

З метою поширення iнформ
господарства та дiяльностi лi
АкцiТ, органiзатори використоl
телебачення. радiо, друх6зч"1 1

вiлеофiльми. аовiлний бук,ети,
tнформачiйнi бюлетенi. учбовi лосiбr
на бiг-бордах, футболках, кепках тощо

У перiод з 21-го березня по 21
щодо iнформування суспiльства rrpo

Звiryвання щодо пiдсумкiв

- 2l березня до 1б_00 оперативноi iH

-_30 березня до I2-00 iнформацii про
22 ло 29 березня.

- до 22-го квiтня пiдсумкового звiту по

ч,

вrщенtя про проведення АкцiТ

щодо проведення Акцii', лiсового
порядку 1частi громадян в заходах

можливостi мережi IHTepHeT,
.lинl та peruIaмHi матерiапи -

катаJlоги, календарi, фотоальбоми,
ки, а такох засоби зовнiшньоi реклами

тня проводIться iнформацiйнi заходи
ебiг та пiдсумки АкцiТ.

ii про кiлькiсть посаджених дерев,

сть посаджених дерев за перiод з


