Код проекту
1. Опис проблеми / потреба в проекті.
У зв’язку з відсутністю знань про природні особливості краю і методи збереження та відтворення
екосистем, господарства та громади своєю діяльністю наносять значної шкоди довкіллю. Брак
спеціальної літератури не дозволяє, екологічним комісіям, шкільній і студентській молоді в повній
мірі осмислити важливість збереження дикої природи, вони не в змозі якісно підготувати
природоохоронні проекти і наукові роботи, тим паче, вирішити елементарні екологічні проблеми на
території своїх громад.
2. Мета проекту: Зменшення антропогенного впливу на природні комплекси та об’єкти регіону
шляхом екологічної освіти населення.
Завдання проекту: Розробка методичних рекомендацій по збереженню довкілля та видання науковопопулярної монографії «Заповідні куточки Галицького краю: як зберегти?». Єколого-просвітницька
робота в громадах, освітніх закладах та підприємствах Галицького району.
3. Коло людей, на яких поширюватиметься проект:
учні та викладачі ЗЗСО (шкіл) Галицького району;
студенти вищих учбових закладів біологічного спрямування;
національні, обласні та районні бібліотеки;
працівники лісогосподарських, мисливських, риборозплідних господарств та водогосподарських
організації;
працівники компаній ДТЕК, ТзОВ «Гудвеллі Україна», «Мрія», «Галицькі інвестиції», ін.;
депутати: Галицької районнї ради, Галицької районної адміністрації, Більшівцівської ОТГ, Галицької
та Бурштинської міських рад.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
Назва діяльності
1
Опрацювання літератури
2
Робота науковців над розділами монографії (додаток 1)
Додрукарські роботи (літературне та художньо-технічне редагування,
набір тексту, підбір ілюстрацій, верстка, вичитка коректури,
3
встановлення діапозитивів, кольоровивід) (додаток 2)
4
Друк блоку (виготовлення друкарських форм (пластин) (додаток 2)
5
Палітурні роботи (підбір, фальцювання, шиття, клейка, ламінування)
(додаток 2)
6
Макетування книги «Заповідні куточки Галицького краю: як зберегти?»
7
Видання книги
8
Презентація книги, лекції та виступи на природоохоронну тематику

Терміни
Червень
Липень - Серпень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Жовтень
Листопад

-

5. Очікувані результати
Цільова група (див. п. 3.) отримає інформацію про природні особливості краю та методи та
способи збереження і відтворення природних комплексів та об’єктів у вигляді:
книги «Заповідні куточки Галицького краю: як зберегти?»
Кількісні показники: кількість сторінок - 96; наклад - 1000 примірників.
Якісні показники: науково-популярна монографія, формат В5, блок книги – повноколірний
(офсетний) друк, папір на блок (щільність) – крейдований глянцевий 135 г/м2, обкладинка –
тверда, повноколірна, ламінована.
лекцій, презентацій:
Кількісні результати: 25 презентацій і лекцій на тему збереження дикої природи краю.
Якісні результати: 30-60 хв лекція на природоохоронну тематику в залежності від
аудиторії.
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6. Вплив проекту – довгостроковий.
7. Партнери і їх роль у виконанні даного проекту.
Галицький НПП – надання автотранспорту та обладнання для проведення презентацій та лекцій.
Науковці:
1. Скільський І.В. (додаток 3) тел. 0677828099, skilskyiv@ukr.net, технічний редактор монографії.
2. Дмитраш-Вацеба І.І. (додаток 4) тел. 0677352521, iradmytrash@ukr.net, співавтор монографії та
лектор презентацій.
3. Заморока А.М. (додаток 5) тел. 0983479101, st.naturalist@gmail.com, співавтор монографії та лектор
презентацій.
4. Ковальська Л.В. (додаток 6) тел. 0984114187, Gnatuk_L@ukr.net, співавтор монографії та лектор
презентацій.
5. Маланюк В.Б. (додаток 7) тел. 0962421601, vasil.malaniuk@gmail.com,співавтор монографії та
лектор презентацій.
6. Манзюк Р.І. (додаток 8) тел. 0977614941, romanmandziuk@gmail.com, співавтор монографії та
лектор презентацій.
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
ЗМІ (телебачення, газети, радіо, соціальні мережі), лекції у школах, ВНЗ, на сесіях рад, на
підприємствах і т.д.
9. Бюджет, в грн
№
Назва видатків
Розрахунки по Загальна сума, Запитувана Власний
даним видаткам грн
сума, грн
внесок
1.
1.1.

Оплата праці
Опрацювання
літератури

1.2.

Написання
розділів
монографії
(науковці)
Презентація
книги, лекції

1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
3.

1 місяць Х 6
науковців Х 4 000
грн
2 місяця Х 6
науковців Х 4 000
грн
1 місяць Х 2
науковців Х 4 000
грн

Видання книги
Додрукарські роботи (літературне та
художньо-технічне редагування, набір
тексту, підбір ілюстрацій, верстка,
вичитка коректури, встановлення
діапозитивів, кольоровивід)
Друк блоку (виготовлення
друкарських форм (пластин), папір,
фарба, інші
витратні матеріали)
Палітурні роботи (підбір,
фальцювання, шиття, клейка,
ламінування) та
матеріали
Рентабельність (5 %)
Витрати на презентацію книги,

80 000
24 000

80 000
24 000

48 000

48 000

8 000

8 000

50000
6190

50000
6190

34286

34286

7143

7143

2381
10 000

2381
5000
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5000
3

3.1.

3.2.

лекції та виступи на
природоохоронну тематику)
Оренда
1 місяць
(автомобіль, орг.
техніка (ноутбук,
мультимедійний
проектор, екран)
Пальне на поїздки по
РАЗОМ

5000

5000
140 000

5000

5000
55000
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ДОДАТОК 1

Зміст
(науково-популярної монографії «Заповідні куточки Галицького краю: як зберегти?»
Вступ (актуальність досліджень, історія досліджень, об’єктна-предметна сутність, мета, завдання
методи та підходи в дослідженні)……………………
Розділ 1. Загальна характеристика…………………………………………….
1.1. Абіотичне середовище…………………………………………………….
1.2. Рослинний світ…………………………………………………………..
1.3. Тваринний світ……………………………………………………………….
1.4. Мікобіота ……………………………………………………………
Розділ 2. Цінні природоохоронні комплекси краю……………………………………………
2.1. Лісові (Урочища: Вербівці, Корчева, Діброва, Глинний Ліс, Раків потік та ін.)
2.2. Водно-болотні (Дністер та стариці, Лімниця, Бурштинське водосховище, ставки, озера,
ін)
2.3. Лучно-степові (Касова Гора, Камінь, Сімлин, Тронти, Щовби та ін.)
2.4. Зволожені луки (долина р. Гнила Липа)
Розділ 3. Сучасний стан, збереження, відновслення та раціональне використання екосистем
3.1. Лісові екосистеми…………………………………………………………….
3.2. Водно-болотні екосистеми……………………………………………………
3.3. Лучно-степові екосистеми…………………………………………………….
Список використаної літератури та джерел………………………………………
Додатки……………………………………………………………………………..
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ДОДАТОК 2
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