
Національний природний парк «Сколівські Бескиди» 

Львівського обласного лісового та мисливського господарства  

 

 

Орієнтовний план 

 з проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік 
 

Питання (проект рішення), 

яке планується винести на 

обговорення 

Заходи, які заплановані в рамках 

обговорення 

Орієнтовні дати 

проведення заходів 

Відповідальний підрозділ 

Охорона первоцвітів 

Зустріч лісничих всіх лісництв 

ННП «Сколівські Бескиди»з 

активами громад Сколівської, 

Боринської та Східницької ОТГ  

лютий-березень 

Лісничі всіх лісництв та 

інженер з еколого-освітньої 

роботи ННП «Сколівські 

Бескиди» 

Зміни в Санітарних 

правилах у лісах України 

Зустріч лісничих всіх лісництв 

ННП «Сколівські Бескиди»з  

активами громад Сколівської, 

Боринської та Східницької ОТГ  

березень 
Відділ охорони території 

НПП «Сколівські Бескиди» 

Проведення акції 

«Відновлюємо ліси разом» 

Оприлюднення інформації щодо 

проведення акції в мережі 

Інтернет та ЗМІ; підбиття 

конкурсів серед учнівської 

молоді району. 

квітень 

Науковий відділ, відділ 

рекреації та благоустрою 

НПП «Сколівські Бескиди» 

Попередження випадків 

порушення правил 

пожежної безпеки 

Зустріч лісничих всіх лісництв 

та головного еколога ННП 

«Сколівські Бескиди» з 

активістами та жителями 

Стрийського району 

квітень 
Відділ охорони території 

НПП «Сколівські Бескиди» 



Розгляд питання реалізації 

проекту « Глемпінги  - 

створення ексклюзивного 

туристичного продукту в 

природоохоронних 

територіях» 

Асоціація органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна» 

травень 

Відділ дільниці рекреації та 

благоустрою  

НПП «Сколівські Бескиди» 

Круглий стіл до 

Всесвітнього дня 

навколишнього природного 

середовища 

Зустріч з головами ОТГ червень 

Відділ дільниці рекреації та 

благоустрою  

НПП «Сколівські Бескиди» 

День працівника природо-

заповідного фонду 
НПП « Сколівські Бескиди» липень 

Відділ охорони території 

НПП «Сколівські Бескиди» 

Сходження на г. Парашка 

присвячення до Дня 

незалежності України 

Бутивлянське лісництво  

НПП «Сколівські Бескиди» 
серпень 

Працівники НПП, 

громадські активісти 

Розвиток нових видів 

туристичної діяльності 

НПП «Сколівські Бескиди» 

Відділ культури, туризму та 

промоції сколівської міської 

ради 

вересень 

Відділ дільниці рекреації та 

благоустрою  

НПП «Сколівські Бескиди» 

Попередження випадків 

браконьєрства в період 

«реву» оленя благородного 

Зустріч лісничих всіх лісництв 

та провідного інженера 

мисливствознавця ННП 

«Сколівські Бескиди» з 

активістами та громадами 

Сколівської, Боринської та 

Східницької ОТГ 

вересень 
Відділ охорони території 

НПП «Сколівські Бескиди» 

Обговорення питань щодо 

запланованих рубок 

Засідання сесій сільських рад 

Сколівської, Боринської та 
листопад 

Відділ охорони території 

НПП «Сколівські Бескиди» 



поліпшення якісного і 

санітарного стану лісів та 

інших лісогосподарських і 

природоохоронних заходів 

на 2020 рік 

Східницької ОТГ 

Обговорення питання 

охорони шпилькових 

насаджень у 

передноворічний період 

Оприлюднення інформації щодо 

охорони шпилькових насаджень 

в мережі Інтернет та ЗМІ 

грудень 
Відділ охорони території 

НПП «Сколівські Бескиди» 

 

 

     

 

 

    Директор  

                           НПП «Сколівські Бескиди»                                                В.П. Приндак 


