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Про заходи щодо забезпечення
відкритості і прозорості в діяльності
комунальних лісогосподарських
підприємств Львівщини

З метою вдосконалення механізмів залучення громадськості до контролю за
проведенням лісогосподарських заходів в лісах дочірніх підприємств ОКС ЛГП
«Галсільліс», підвищення ролі територіальних громад у лісовому господарстві та
забезпечення відкритості і прозорості в діяльності комунальних лісогосподарських
підприємств Львівщини, НАКАЗУЮ:
1. Керівникам дочірніх лісогосподарських підприємств:
1Л. Забезпечити своєчасну підготовку матеріалів щодо діяльності дочірніх
лісогосподарських підприємств для оприлюднення їх на офіційному сайті ОКС ЛГП
«Галсільліс».
1.2. Призначити головних лісничих, або інших спеціалістів підприємства
відповідальними за зв’язки із місцевими радами, громадськими організаціями та
активістами.
1.3. Регулярно, не рідше одного разу в квартал, висвітлювати у місцевих ЗМІ
інформацію про діяльність підприємства (про місця і обсяги проведення рубок,
лісокультурну компанію, протипожежні заходи, працевлаштування місцевого
населення, сплачені податки до бюджетів сільських рад та інше).
1.4. Періодично звітувати на сесіях районної та сільських і селищних рад про
діяльність комунального підприємства на території даної ради.
1.5. Виступати з ініціативою розробки спільно з громадськими організаціями і
активістами
господарства.

місцевих рад та реалізації регіональних програм розвитку лісового

1.6. Проводити публічне громадське обговорення конфліктних ситуацій на
різних зібраннях місцевих громад.
1.7. Запрошувати представників органів самоврядування і місцевих громад на
другі лісовпорядні наради з розгляду основних положень проекту організації та
розвитку лісового господарства комунального підприємства.
1.8. Забезпечити своєчасне інформування органів місцевого самоврядування про
місця (лісництво, квартал, виділ, площа) та обсяги заготівлі деревини (всього ліквіду m3, ділова, дрова), а також про суми нарахованого лісового фонду, що підлягає сплаті
у місцевий бюджет сільських рад.
1.9. Забезпечити вивезення деревини по комунальних дорогах сільських громад
переважно у період стійкої погоди.
1.10. Після завершення трелювання та вивезення деревини лісовозні дороги
приводити у належний стан.
2. Призначити провідного інженера лісового господарства Парубія Р.О. і
провідного спеціаліста з правових та кадрових питань ОКС ЛГП «Галсільліс»
Кульчицького Н.Б. відповідальними за зв’язки із громадськими організаціями та
активістами.
3. Інформацію про хід виконання наказу подавати в ОКС ЛГП «Галсільліс»
щоквартально, до 5 числа наступного місяця.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного лісничого, першого
заступника генерального директора Білінського І.Г.
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