
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "20"  до "26" червня 2016 року 
Дата 

проведення 
Час 

проведення 
Назва заходу Місце проведення (адреса, 

назва установи, орієнтовна 
кількість учасників заходу) 

Участь голови ОДА 
(заступника голови 
ОДА, керівництва 

РДА) 

Відповідальний за підготовку 
заходу (П.І.Б. керівника, № 

тел.) 

 

Понеділок 
20.06.2016 

14:00 Літні читання «Казка школи під 
голубим небом» 

с.Передільниця, бібліотека-
філія, 14 учасників 

- Гук Світлана Романівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії 
с.Передільниця 

 19:00 Театралізоване дійство «Зелені 
свята вже  нас вітають» 

смт.Стара Ропа, Народний 
дім, 55 учасників 

- Шопей Зоряна Володимирівна, 
директор Народного дому 
с.Стара Ропа 

Вівторок 
21.06.2016 

10:00 
 

Нарада з керівниками 
правоохоронних органів району 

м.Старий Самбір, �  � вул. 
Л.Галицького, 40, кабінет 
голови райдержадміністрації, 
5 учасників  

Цепенда Микола 
Володимирович, 
голова 
райдержадміністрації 

Год Микола Михайлович, 
керівник апарату 
райдержадміністрації, тел.21-476 

 10:00 
 

Семінар «Правові аспекти 
працевлаштування внутрішньо 
переміщених осіб у тому числі осіб 
з особливими потребами» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 10 учасників 

- Подан Іванна Іванівна,  
заступник начальник відділу  по 
роботі з роботодавцями 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

21.06.-
08.07.2016 

10:00 
 

Тематична виставка до 20-ї річниці 
Конституції України 

с.Нове Місто, вул. 
Центральна, 75, архівний 
відділ райдержадміністрації, 
85 учасників 

- Карвацька Надія Іванівна, 
начальник архівного відділу 
райдержадміністрації, тел.35-174 

 10:00 
 

Проведення перевірки умов 
проживання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування та їх опікунів 
піклувальників 

с.Гуманець, 2 учасники - Крупа Олена Степанівна, 
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

20.06.-
24.06.2016 

10:00 Розгляд поданої містобудівної 
документації, проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та звернень 
громадян, установ, організацій 

м.Старий Самбір, �  � вул. 
Л.Галицького, 40, кабінет 
відділу містобудування та 
архітектури 
райдержадміністрації, 2 
учасники 

- Попович Володимир 
Володимирович, начальник 
відділу містобудування та 
архітектури 
райдержадміністрації, тел.21-331 

 11:00 Виїзд працівників Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді у сім’ї учасників АТО 
для надання соціальних послуг 

с.Городовичі, 2 учасники - Дика Галина Зіновіївна,  
спеціаліст I категорії відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340 

 14:00 Профінформаційний семінар 
«Служба зайнятості працівникам 
села» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 20 учасників 

- Войтечко Олена Дмитрівна,  
провідний фахівець з питань 
зайнятості  відділу сприяння 
працевлаштуванню безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

 20:00 Вечір для молоді «Ти молодий і 
цей день для тебе» 
 

с.Солянуватка, бібліотека-
філія, 30 учасників 

- Ситинський Ігор Степанович, 
директор Народного дому 
с.Солянуватка 



Середа  
22.06.2016 

10:00 
 
 

Нарада з працівниками 
фінансового управління 
райдержадміністрації. 
Питання: 
1) Щодо очікуваного виконання 
місцевих бюджетів за І-ше півріччя 
2016 року та особливості 
формування бюджетів ОТГ. 

м.Старий Самбір, � �  вул. 
Л.Галицького, 88, фінансове 
управління 
райдержадміністрації, 11 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації  

Коліщук Людмила Миколаївна, 
т.в.о. начальника фінансового 
управління 
райдержадміністрації, тел.21-529 

 10:00 
 

Семінар з орієнтації на службу в 
Збройних Силах України  

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 20 учасників 

- Кубай Леся Іванівна, провідний 
фахівець з питань зайнятості 
відділу активної підтримки 
безробітних Старосамбірського 
районного центру зайнятості, 
тел.21-564 

 11:00 
 

Виїзне засідання комісії з 
перевірки водних об’єктів на 
території району (Скелівська 
сільська рада) 

c.Скелівка вул. Центральна, 
сільська рада, 7 учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації  

Чопко Наталя Володимирівна, 
головний спеціаліст відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, тел.21-674 

 11:00 
 

Проведення соціального 
інспектування прийомної сім’ї 
м.Старий Самбір 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 176, 9 
учасників 

- Крупа Олена Степанівна, 
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

 14:00 
 
 
 
 
 

Виїзна зустріч голови 
райдержадміністрації з 
мешканцями Хирівської міської 
ради 
 

м.Хирів, вул.В.Стуса,  24, 
сільська рада, 4 учасники 
 
 
 

Цепенда Микола 
Володимирович, 
голова 
райдержадміністрації 

 

Ляхович Леся Миколаївна, 
головний спеціаліст із звернень 
громадян сектору контролю 
апарату райдержадміністрації, 
тел.21-657 

 14:00 Година історичної пам᾿яті «Плач 
Саліни – в наших серцях» 

м.Добромиль, вул. 
Міцкевича, 4, бібліотека-
філія для дорослих, 16  
учасників 

- Мацько Степанія Олексіївна, 
завідувач бібліотеки-філії 
м.Добромиль 

 15:00 Засідання комісії по розгляду заяв з 
надання статусу учасника війни 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького 40, управління 
соціального захисту 
населення, 4 учасники 

- Мамедова Марія Йосипівна,  
завідувач сектору 
обслуговування інвалідів 
управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
тел.21-534 

 15:00 Профінформаційний семінар 
«Презентація курсів навчання» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 25 учасників 

- Паплик Катерина Миколаївна, 
провідний фахівець з 
профорієнтації відділу активної 
підтримки безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

Четвер 
23.06.2016 

10:00  Виїзд працівників Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді у сім’ї учасників АТО 
для надання соціальних послуг 

с.Ясениця-Замкова, 2 
учасники 
 

- Яким Василь Степанович, 
провідний спеціаліст відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340 

 10:00 
 

Проведення перевірки умов 
проживання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування та їх опікунів 
піклувальників 

с.Верхній Лужок, 2 учасники - Крупа Олена Степанівна, 
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

 11:00  Засідання районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій 

м.Старий Самбір, � �  вул. 
Л.Галицького, 40, малий зал 
засідань 
райдержадміністрації, 19 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Яворський Андрій Іванович, 
завідувач сектору з питань 
цивільного захисту, тел.21-169 

 14:00 
 

Семінар із гендерних питань м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 20 учасників 

- Петрицька  Галина 
Мирославівна, провідний 
фахівець з питань зайнятості  
відділу сприяння 
працевлаштуванню безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

 14:00 
 

Засідання протитуберкульозної 
комісії  

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 86,  
поліклінічне відділення, 15 
учасників 

- Халос Наталя Петрівна, 
завідувач поліклінічного 
відділення, голова 
протитуберкульозної комісії  
Комунального закладу 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна 
районна лікарня», тел.21-548 

 19:00 Вечір запитань і відповідей з 
молоддю «Що означає по совісті 
жити» 

с.Волошиново, Народний дім, 
10 учасників 

- Кость Тетяна Дмитрівна, 
директор Народного дому 
с.Волошиново 



П’ятниця 
24.06.2016 

10:00 
 
 
 

Нарада з працівниками управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького 40, управління 
соціального захисту 
населення, 30 учасників 

- Павлечко Галина Дмитрівна,  
начальник управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації, тел.21-219 

 10:00 Засідання дорадчого органу 
сектору молоді та спорту 
райдержадміністрації 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40, сектор 
молоді та спорту 
райдержадміністрації, 6 
учасників 

- Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
тел.21-406 
 

 13:00 Година роздумів «Є Конституція – 
є міцна держава» 

с.Кобло, бібліотека-філія, 14  
учасників 

- Васютик Любов Михайлівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії 
с.Кобло 

 14:00 Година історії «Конституція 
України в моєму житті» 

с.Стрільбичі, бібліотека-
філія, 10 учасників 

- Кузик Оксана Остапівна, 
завідувач бібліотеки-філії 
с.Стрільбичі 

 19:00 Вечір запитань і відповідей з 
молоддю «Щастя, як ми його 
розуміємо» 

с.Росохи, Народний дім, 10 
учасників 

- 
 

Терлецька Марія Іванівна, 
директор Народного дому 
с.Росохи 

Субота 
25.06.2016 

13:00 
 
 

Урок права «Конституція – наш 
спільний крок до майбутнього» 

с.Велика Сушиця. біблотека-
філія, 10 учасників 

- Цап Ірина Михайлівна, завідувач 
бібліотеки-філії с.Велика 
Сушиця 

Неділя 
26.06.2016 

16:00 Чемпіонат району з футболу Футбольні поля району, 560 
учасників 

- Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
тел.21-406 
Луць Андрій Ігорович, голова 
ВФСТ «Колос» 

 16:00 Турнір з пляжного волейболу м.Старий Самбір,  16 
учасників 

- Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
тел.21-406 
Луць Андрій Ігорович, голова 
ВФСТ «Колос» 

 19:00 Вечір присвячений Дню 
Конституції «Українкою я 
народилася» 

с.Тершів, Народний дім, 50 
учасників 

- Дякун Любов Петрівна, директор 
Народного дому с.Тершів  

 


