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України

Полуліх  Мирон  Семенович  розпочав  свою  трудову  діяльність  у
Приморській  лісомеліоративній  станції  на  посаді  помічника  начальника
Чернігівської виробничої  дільниці з липня 1973 року, у вересні цього ж
року  його  було  призначено  начальником  Маринівської  виробничої
дільниці.  З  грудня  1975  року  він  був  призначений на  посаду  головного
лісничого, де пропрацював до січня 1981 року.

У  січні  1981  року  Полуліх  М.С.  був  переведений  до
Мелітопольського  лісгоспу  на  посаду  директора  підприємства,  де  і
пропрацював до січня 2010 року. У січні 2010 року Мирона Семеновича як
успішного керівника підприємства,  який перебував у кадровому резерві на
посаду  начальника  обласного  управління,  було  призначено  на  посаду
начальника  Запорізького  обласного  управління  лісового  та  мисливського
господарства.

За весь період роботи у лісовій галузі Запорізького краю Полуліх М.С.
зарекомендував  себе  вмілим,  грамотним,  компетентним  керівником  -
фахівцем.  Він  цілеспрямовано  і  результативно  здійснює  управління  та
контроль у галузі ведення лісового та мисливського господарства Запорізької
області.  Має  аналітичний  склад  мислення,  володіє  достатніми  знаннями
чинного  законодавства  та  нормативно-правових  актів.  Уміє  правильно
організувати свою  роботу,  роботу  підлеглих,  спрямувати її  на  виконання
завдань,  поставлених  державою  перед  працівниками  лісового
господарства  Запорізької  області.  Чітке  визначення  мети  і  пріоритетів,
поставлених перед лісогосподарськими підприємствами з ведення лісового
та  мисливського  господарства  області,  дозволяє  щомісячно  збільшувати
об'єми виробництва.  Так,  за  2014 рік ріст реалізації  продукції до 2013
року склав 4 %, за 8 місяців 2015 року до 8 місяців 2014 року – 8 %.

У 2014 році було вирощено 7 млн. 421 тис. стандартних сіянців, що
становить  107,3 %  до  2013  року.  Для  забезпечення  потреб  у  посадковому
матеріалі  розширена площа крапельного зрошення лісових розсадників  та
вирощування посадкового матеріалу у контрольованому середовищі.

Станом  на  01.09.2015  року  виконані  протипожежні  заходи:
влаштовано  1835  км  мінералізованих  смуг,  проведено  догляд  за
мінералізованими  смугами  -  6585  км,  перекрито  161  позапланову  лісову
дорогу,  виставлено  236  штук  наглядної  агітації,  проведено  162  рейди  з
виявлення порушників. Всі ці заходи дали змогу уникнути лісових пожеж.
Так,  якщо  станом  на  01.09.2014  було  57  випадків  лісових  пожеж,  то  за
відповідний період 2015 року - 11 випадків.

У 2014 році збільшились рубки формування, оздоровлення лісів та інші
рубки, пов'язані з веденням лісового господарства, до 2013 року на 1%, а за 8
місяців 2015 року до 8 місяців 2014 року - на 28,5%.

Велика  увага  приділяється  оформленню  речових  прав  на  земельні



ділянки  лісового  фонду.  За  період  роботи  Полуліха М.С.  на  посаді
начальника управління лісогосподарські підприємства отримали речові права
на земельні ділянки на площу 9842,24 га.

Полуліх  М.С.  користується  повагою  у  колективі  та  серед  керівних
працівників  територіальних управлінь області. Йому притаманні такі риси,
як приязність,  ввічливість, принциповість, працездатність,  наполегливість
у вирішенні будь-яких питань. 

Полуліх М.С. активно бере участь у розробці та організації виконання
загальнодержавних  і  регіональних  програм  у  сфері  охорони,
використання і відтворення лісів у Запорізькій області.


