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ПЛАН З РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Національного природного парку «Слобожанський» на 2018 р. 

№ 

п/

п 

Назва заходу 
Виконавець/ 

Структурний підрозділ 

Місце 

знаходження та 

термін/ 

строк 

виконання 

1 

Розробка та виготовлення довідника 

туриста «Мандруючи стежками 

природно-заповідних територій» 

Відділ екологічної освіти 

та рекреації 
Січень – лютий 

2 
Проведення весняної ревізії 

рекреаційного облаштування об’єктів 

Відділ екологічної освіти 

та рекреації 

Відділ господарського 

забезпечення 

Березень 

3 
Облаштування бази для проведення 

навчальних таборів та практик  

Відділ екологічної освіти 

та рекреації 

Відділ господарського 

забезпечення 

Квітень 

4 

Облаштування рекреаційних пунктів 

для проведення семінарів, екологічних 

акцій та інших заходів  

Відділ екологічної освіти 

та рекреації 

Відділ господарського 

забезпечення 

Квітень 

5 

Розчищення, ремонт та дооблаштування 

туристичних маршрутів «Забутими 

стежками» і «Сосновий ліс» та 

екологічних стежок «Мурафська дача» і 

«До торф’яних боліт» 

Відділ екологічної освіти 

та рекреації 

Відділ господарського 

забезпечення 

Пархомівське ПНДВ 

Володимирівське ПНДВ 

Травень 

6 
Залучення волонтерів до благоустрою 

території Парку 

Відділ екологічної освіти 

та рекреації 

Відділ науки 

Червень – 

вересень 

7 
Проведення осінньої ревізії 

рекреаційного облаштування об’єктів 

Відділ екологічної освіти 

та рекреації 

Відділ господарського 

забезпечення  

Жовтень 

8 

Аналіз існуючого рекреаційного 

навантаження на НПП 

«Слобожанський» в екологічних 

освітньо-виховних та рекреаційних 

цілях за 2018 рік 

Відділ екологічної освіти 

та рекреації 
Грудень 

9 

Розрахунок максимального 

рекреаційного навантаження на 

використання природних ресурсів у 

Відділ екологічної освіти 

та рекреації 

 

Грудень 



межах території НПП “Слобожанський”  

в рекреаційних, оздоровчих та освітньо-

виховних цілях на 2019 рік 

10 

Розповсюдження та розміщення 

публікацій у ЗМІ, Інтернет-порталах про 

рекреаційну діяльність  

Відділ екологічної освіти 

та рекреації 
Впродовж року 

11 

Розробка плану з рекреаційної 

діяльності НПП «Слобожанський» на 

2019 рік 

Відділ екологічної освіти 

та рекреації 
Грудень 

 

 

Начальник відділу екологічної 

освіти та рекреації НПП «Слобожанський                                                            Шумілова А.В. 

 

 

ОЗНАЙОМЛЕНІ: 

 

Начальник відділу державної охорони                                                                  Однороб С.О. 

Начальник відділу науки                                                                                         Брусенцова Н.О. 

Начальник відділу господарського забезпечення                                                 Прядкін О.М. 

Начальник Пархомівського ПНДВ                                                                         Старостін Ю.К. 

Начальник Володимирівського ПНДВ                                                                   Перепелиця І.О. 

 


