
Додаток до  

Орієнтовного плану роботи  

Товариства лісівників України  

на 2020 рік (пункт5.1) 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про щорічний конкурс Товариства лісівників України  

на краще лісництво (2020 рік) 

(присвячений 30-річчю Товариства лісівників України) 

Мета конкурсу – розвиток і підтримка творчої ініціативи працівників 

державних лісогосподарських підприємств, спрямованої на збереження, розширене 

відтворення, покращення стану лісів, ефективне виконання функцій покладених на 

лісництво, як структурний підрозділ державного лісогосподарського підприємства. 

В конкурсі можуть брати участь колективи лісництв підприємств Державного 

агентства лісових ресурсів України та колективи лісництв інших членів Товариства 

лісівників України. 

Учасники конкурсу повинні забезпечити: 

 високий рівень ведення лісового господарства; 

 забезпечення ефективного відтворення, охорони і захисту лісу; 

 садиба лісництва відповідає сучасним умовам ведення лісового господарства 

і лісокористування; 

 належне технічне оснащення і стан розташованих у садибі лісництва 

лісогосподарських служб; 

 благоустрій і естетичне оформлення садиби лісництва; 

 облаштування рекреаційних ділянок у лісовому фонді лісництва; 

 розміщення у садибі і лісовому фонді лісництва інформаційних матеріалів, з 

метою поширення у суспільстві знань про роль лісів у природі та житті 

людини; 

 впровадження наукових розробок і передових технологій, зокрема 

лісовідновлення і лісорозведення. 

Порядок проведення конкурсу 

Конкурс відбувається в період 15.05.2020 – 01.09.2020 у два етапи. 

На першому (обласному) етапі обласні ради Товариства лісівників України 

самостійно створюють конкурсні комісії та направляють  положення та анкету 

конкурсу за формою, що додається,  до лісогосподарських підприємств.  

Лісогосподарські підприємства до 15 червня  направляють до обласних 

конкурсних комісій заповнені анкети та інші інформаційні  матеріали щодо лісництв 

які виявили бажання взяти участь у конкурсі. Невід’ємною частиною подання є 

заповнена  анкета учасника конкурсу. До анкети додаються додаткові друковані, 

фото і відеоматеріали, інша доцільна інформація, яка ілюструє діяльність лісництва. 
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Обласні конкурсні комісії: 

 розглядають внесені лісогосподарськими підприємствами анкети та інші 

інформаційні  матеріали;  

 визначають переможця обласного етапу конкурсу; 

 направляють анкети та інші інформаційні  матеріали переможця (перше 

місце) обласного етапу до Президії Всеукраїнської ради Товариства 

лісівників України не пізніше  15 липня  2020 р. Матеріали, надіслані 

пізніше, розглядатись не будуть.  

Також обласні конкурсні комісії можуть, враховуючи фінансові можливості 

обласних організацій Товариства лісівників України,  самостійно встановлювати 

заохочувальні винагороди за перше, друге і третє місця для переможців обласного 

етапу конкурсу. 

На другому етапі конкурсна комісія Всеукраїнської ради Товариства 

лісівників України:  

 розглядає подані матеріали і (з врахуванням особливостей лісорослинних 

зон) оцінює лісництва - учасників конкурсу; 

 при необхідності здійснює виїзди для огляду лісництв – учасників конкурсу; 

 вносить свої пропозиції щодо результатів конкурсу на розгляд Президії 

Всеукраїнської ради Товариства лісівників України.  

 Президія Всеукраїнської ради Товариства лісівників України  ухвалює 

рішення за підсумками конкурсу до 15 серпня 2020 р. 

Критерії оцінки лісництва, учасника конкурсу,  визначені у анкеті, що є 

невід’ємною частиною цього положення. Анкета застосовується на усіх  етапах 

конкурсу.  

Анкета заповнюється тільки щодо тих критеріїв (показників), які наявні у 

лісництві. 

Критерії, які не охоплені анкетою, але можуть бути представлені на розгляд 

конкурсних комісій носять додатковий характер і не є визначальними.  

Президія Всеукраїнської ради Товариства лісівників України, при 

необхідності,  може: 

 переглянути  розмір грошової  винагороди переможців другого етапу 

конкурсу;  

 встановлювати додаткові заохочувальні винагороди. 

Для відзначення переможців конкурсу встановлюються винагороди: 

 за перше місце  -  40  тис. грн.; 

 за друге місце   -  30  тис. грн.; 

 за третє місце    -  20   тис. грн. 

Нагородження переможців другого етапу  конкурсу відбувається у першій 

декаді вересня 2020 року.  
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Переможці конкурсу використовують кошти винагороди згідно Статуту 

Товариства лісівників України. 

 

Додаток  

до Положення про  

                                                                  щорічний конкурс  

Товариства лісівників України  

на краще лісництво  

(2020 рік) 

 

АНКЕТА 

учасника щорічного конкурсу Товариства лісівників України  

на краще лісництво (2020 рік) 

 

1.Назва підприємства___________________________________________ 

 

2.Лісництво___________________________________________________ 

 

3.Загальні відомості. Лісовий фонд за даними обліку лісів 

№ 

з/п 
Показники 

Станом на 01.01.2020 

року 

1 Загальна площа земель лісового фонду, тис. га  

 в т.ч. вкриті лісовою рослинністю  

2 Загальний запас насаджень, тис. куб.м  

3 Середній запас на 1 га вкритих лісовою 

рослинністю земель, куб. м 

 

4 Середній вік насаджень, років  

5 Наявність територій природно-заповідного 

фонду, тис. га 

 

 % до загальної площі лісового фонду  

 

4.Суцільні рубки за останні 2 роки 

№ 

з/п 
Показники 2018 рік 2019 рік 

+ - 

% 

1 Площа суцільних рубок, га    

 в т.ч. від рубок головного користування    

 

5.Відтворення за останні 2 роки 

№ 

з/п 
Показники 2018 рік 2019 рік 

+ - 

% 

1 Кількість заготовленого лісового насіння, 

кг 

   

2 Площа лісових розсадників, га    

  у тому числі постійних, га    
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3 Кількість вирощеного  стандартного 

садивного матеріалу, тис. шт.  

   

5 Реалізовано декоративного садивного 

матеріалу, шт./тис. грн.. 

   

6 Відтворення лісів - всього, га    

 в т.ч.:    

 лісорозведення    

 природне поновлення    

 

 

5.1. Ефективність відтворення лісів за останні 5 років (2015 – 2019), га 

№ 

з/п 
Показники Створено Списано Переведено 

1 Відтворення лісів - всього     

 в т.ч.    

 - лісорозведення    

  - природне поновлення    

 

 

6.Наявність сертифікованих лісів _______________(площа, га). 

 

 

7. Збереження біологічного різноманіття в лісах ___________(площа, га). 

 

 

8. Охорона лісу 

 

8.1. Чисельність державної лісової охорони, чол.: 

 

8.2. Оснащеність засобами виявлення та гасіння лісових пожеж 

Роки 

Кількість, шт.. 

ЛПС, 

тип (І-

ІІ) 

Пожежні 

автомобілі 

Пожежноспос 

тережні вежі 

Радіо- 

станції 
РЛО Телеустановки 

2018 рік       

2019 рік       

 

8.3. Проведення протипожежних заходів 

Роки 

Влаштовано Відновлено 

мінераліз 

ованих смуг, 

км. 

Проведено рейдів 

по виявленню 

порушників ППБ 

Протипо 

жежних 

розривів, км 

Мінералі 

зованих 

смуг, км 

2018 рік     

2019 рік     
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8.4.Лісові пожежі 

Роки 
Кількість  

видатків 

Загальна 

площа, га 

Площа 

верхових 

пожеж, га 

Середня 

площа 

однієї 

пожежі, га. 

Збитки від 

пожеж, 

тис. грн. 

2018 рік      

2019 рік      

 

8.5.Самовільні рубки: 

Роки 

Кількість 

випадків 

самовільних 

рубок 

Об’єм самовільних 

рубок, куб. м. 

Шкода від 

самовільних рубок 

тис. грн. 

всього 

в т.ч.  

на 1000 

га. 

всього/ 
в т.ч. на 

1000 га. 
всього 

на 1000 

га. 

2018 рік       

2019 рік       

 

8.6.Захист лісу: 

Роки 

Загальна 

площа 

осередків 

шкідників та 

хвороб лісу, 

га 

З них 

вимагало 

заходів 

боротьби,га. 

Проведення 

заходів 

боротьби, га. 

Ефективність 

винищув. 

заходів, % 

2018 рік     

2019 рік     

 

 

9.Садиба лісництва збудована (реконструйована) в _________  році 

На території садиби розміщується: 

- контора лісництва на _______ робочих місць; 

- кімната лісогосподарської пропаганди (музей лісу) _______кв. м.; 

- приміщення для шкільного лісництва ______  кімнат, кв. м.; 

- склад лісового насіння на _____ тонн; 

- дендропарк ___ га, кількість деревних і чагарникових порід_______ 

- майданчик для збереження техніки на _____ машин, механізмів. 

- господарські будівлі ________________________________________ 
                                        (майстерня, складські приміщення,    і т. ін.) 

 

10. Кількість облаштованих  рекреаційних зон в лісах лісництва ____ шт. 

 

11.Загальна площа облаштованих рекреаційних зон _______ га. 
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12.Оцінка благоустрою найбільш значної рекреаційної зони. 

 

12.1. Назва рекреаційної зони та її місцезнаходження____________________ 

_____________________________________________________________ 
(місцева назва, лісництво, квартал, виділ) 

 

12.2. Площа впорядкованої рекреаційної зони _________ га. 

 

12.3. Характеристика рекреаційної зони _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(історична та географічна характеристика рекреаційної зони, наявність гідрологічних, 

дендрологічних, історичних, археологічних, геологічних об’єктів, загальна характеристика 

деревостану та наявність реліктових, зникаючих і рідкісних видів рослин, довжина 

прибережної смуги та придатність її для купання і риболовлі, можливість заготівлі 

Дикорослих плодів і ягід, можливість ночівлі та перелік послуг). 

 

12.4. Облаштування рекреаційної зони 

№ 

з/п 

Елементи впорядкування Од. 

виміру 

Кількість 

1. Інформаційні панно шт.  

2. Протипожежні аншлаги шт.  

3. Автостоянка (вказати кількість паркомісць) авто  

4. Поліпшені дороги км.  

5. Екологічні стежки -//-  

6. Малі архітектурні форми та місця відпочинку   

 - туристські  будиночки об’єкт  

 -  місця короткочасного відпочинку -//-  

 -  сміттєзбірники -//-  

 -  обладнані кострища -//-  

 -  туалети -//-  

 -  обладнані колодязі -//-  

 -  впорядковані джерела -//-  

 

13. Витрати та надходження від утримання рекреаційної зони в 2019 

році (тис. грн.). 

13.1. Витрати:   _____________________________ 

13.2. Надходження: _________________________ 

 

14. Розвиток просвітницької роботи в лісництві, наявність: 

- просвітницьких об’єктів _________ шт.; 

- постійно діючих виставок _____________  шт, експонатів _________(шт.) 

- екологічних стежок _________шт., ___________км.; 

- баз тимчасового та тривалого (з ночівлею) відпочинку ____ шт., на _____ 

місць; 

- інших елементів просвітницької інфраструктури _________ ______ 
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_____________________________________________ (перерахувати). 

 

15. Найбільш поширені форми просвітницької роботи за 2018-2019 роки: 

- проведено акцій __________________ ; 

  з них (перерахувати): 

а) (приклад: «НАСІНИНКА») _____________ , __________ учасників; 

б)  ________________________________, __________ учасників; 

і т.п. … 

- наявність учнівських лісництв _________ (одиниць), _________ 

учасників; 

- видано тематичних буклетів, путівників і т. ін. (назвати і вказати 

наклад)_____________________________________________________ 

- проведено конкурсів (назвати)_________________________________ 

- організовано розміщення інформаційних матеріалів у ЗМІ та мережі 

Інтернет ____________________  (прикласти копії кращих публікацій); 

 

16. Перерахованими формами просвітницької роботи охоплено  

__________  чол. (без урахування працівників лісового господарства). 

 

17. Вкладено коштів в  2019 році  в організацію просвітницької роботи 
______тис. грн.; 

з них коштів: 

а) власних _________________ тис. грн..; 

б) бюджетних ___________________ тис. грн..; 

в) з інших джерел ________________ тис. грн.. 

     

18.  До просвітницької роботи залучено в 2019 році  __    працівників. 

 

 

 

 

Директор державного  

лісогосподарського підприємства                     ___________        (ПІБ) 

 

 

Голова первинної організації  

державного  

лісогосподарського підприємства                      ___________        (ПІБ) 

 

 

Дата заповнення анкети 


