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ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності 

Закарпатської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги, 

 як інституту громадського суспільства 

у період з 01.03.2019 по 25.09.2019 року 
 

 

 

№ з/п Назва заходу Дата/період 

1.  Участь у засідання круглого «Екологічні ризики та вплив на 

довкілля: діяльність промислових ферм в Україні» 

05.03.2019 

2.  Оприлюднення інформації про шкоду для природи та людей 

від спалювання сухої трави 

07-12.03.2019 

3.  Проведення інформаційної кампанії  на захист річок, води і 

життя (International Day of Actions against Dams, for Rivers, 

Water and Life) 

14.03.2019 

4.  Організація регіональної природоохоронної акціії «Врятуй 

свою річку». 

14.03.2019 

5.  Участь у навчально-методичному семінарі для освітян «17 

глобальних цілей збалансованого розвитку та практична 

діяльність. 

02.04.2019 

6.  Поширення інформації серед громадськості про шкоду для 

природи та небезпеку для здоров’я населення від 

відпрацьованих автомобільних шин. 

15-20.04.2019 

7.  Організація та проведення конкурсу серед молоді 

Баранинської ОТГ «Пластикові скарби». 

15.04-06.05.2019 

8.  Проведення інформаційної кампанії  до Всесвітнього Дня 

Землі: «Захистіть наші види». 

22.04.2019 

9.  Проведення еколого-просвітницьких заходів серед молоді з 

нагоди 33 річниці аварії на Чорнобильській атомній 

електростанції. 

26.04.2019 

10.  Розповсюдження інформації серед громадськості про шкоду 

штучних пластикових квітів та вінків для довкілля  

01.05.2019 

11.  Організація заходів з відкриття першої на Закарпатті 

системи переробки вживаного пластику. 

06.05.2019 

12.  Участь у І міжнародній науково-практичній конференції 

«VinSmartEco» з метою пошуку спільних науково-

методичних і практичних підходів, інженерних шляхів 

вирішення екологічних проблем України. 

16-18.05.2019 

13.  Проведення конкурсу серед молоді Чернівецької, Івано-

Франківської, Закарпатської та Одеської областей 

міжнародного конкурсу «Дунайський митець» в рамках 

відзначення дня р.Дунай. 

17.05-30.06.2019 

14.  Проведення інформаційної кампанії зі збереження довкілля 

приуроченого до Всесвітнього дня навколишнього середовища. 

05.06.2019 

15.  Розповсюдження інформації про проведення 

фотоконкурсу «Первоцвіти у фотооб’єктиві» проведеною 

спільно зі Всеукраїнською дитячою спілкою «Екологічна 

варта» та Національним молодіжним центром «Екологічні 

ініціативи». 

11-25.06.2019 

16.  Проведення робочого засідання з представниками 

гідрометеорологічної служби Закарпаття щодо питань змін 

17.06.2019 
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клімату в рамках відзначення Всесвітнього дня боротьби з 

опустелюванням та посухою. 

17.  Участь у  міжнародному етноекофестивалі «Праліс-фест» 27-28.07.2019 

18.  Участь у засіданні робочої групи Закарпатської ОДА щодо розробки 

регіонального плану управління відходами до 2030 року 
07.08.2019 

19.  Участь у розширеному засіданні правління ВЕЛ, щодо 

проблемам річки Рось. 

12.08.2019 

20.  Участь у роботі обласної комісії ТЕБ НС з питань 

забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я 

людини питною водою 

20.08.2019 

 

21.  Участь в роботі круглого столу з питань змін клімату на 

Євразійському континенті. 

20-25.08.2019 

22.  Підготовлено та направлено до президента України відкрите 

звернення проти об’єднання міністерства екології та 

міністерства палива та енергетики 

03.09.2019 

23.  Участь у засіданні органів влади та профільних установ 

краю з питань проблематики маловоддя на річках 

Закарпаття 

03.09.2019 

24.  Проведення регіональних заходів з нагоди відзначення 20 

річниці заснування Всеукраїнської дитячої спілки 

«Екологічна варта». 

10-19.09.2019 

25.  Участь у робочій зустрічі під головуванням голови 

Закарпатської ОДА щодо Вдосконалення Стратегії 

зниження ризиків стихійних лих в Закарпатській області 

16.09.2019 

26.  
Організація прибирання берегів річки Цигань в 

Ужгородському районі в рамках відзначення Міжнародного 

дня чистих берегів річок 

19.09.2019 

27.  Участь у міжнародній конференції «Позитивний вплив 

створення та діяльності європейських територіальних 

обʼєднань на економічний розвиток ЄС та його зовнішніх 

кордонів» 

20.09.2019 

28.  Проведення круглого столу «За чисте довкілля» на базі 

Великолазівської ЗОШ 

20.09.2019 

29.  
 

Підведення підсумків та нагородження учасників 

екологічної акції «Пластикові скарби» 

20.09.2019 

30.  Проведено інформування громадськості про проблеми 

засмічення річок Закарпаття 

23.09.2019 

 

 


