
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.) 

Середа 
20.04.2016 

10:00 

Семінар практичних психологів м.Старий Самбір, вул. 
Шевченка, 14, ЗСШ І-ІІІ 
ступенів, №1, 20 учасників 

- Фурдичко Марія Іванівна, 
директор  навчально-
методичного центру 
психологічної служби відділу 
освіти райдержадміністрації, 
тел.21-086 

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  

12:00 Засідання Громадської комісії з 
питань довготривалого та родинного 
безробіття                                                                                                                      

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

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Яськів Жанна Станіславівна, 
начальник відділу сприяння 
працевлаштуванню 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-074 

14:00 
 
 
 
 

Виїзна зустріч голови 
райдержадміністрації з мешканцями 
Тисовицької сільської ради 
 

с.Тисовиця, вул. 
Центральна, 82, сільська 
рада, 4 учасники  
 
 
 

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 
 

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

15:00 Профінформаційний семінар 
«Презентація послуг з професійного 
навчання» 

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

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

12:00 Година духовності «Піст та його 
значення у житті людини» 

с.Райнова, бібліотека-
філія, 12 учасників 

- Гаврик Даниїла Євгенівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії   
с.Райнова 

18:00 Урок милосердя «Душі людської 
доброта» 
 

с.Страшевичі, Народний 
дім, 12  учасників 

- Сліпець Марія Петрівна, 
директор Народного дому 
с.Страшевичі 

Четвер 
21.04.2016 

10:00 
 

Проведення перевірки стану виховної 
роботи у Великолінинському НВК 

с.Велика Лінина,  НВК 
«ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ», 3 
учасники 

- Лужецька Галина Михайлівна, 
головний спеціаліст сектору з 
питань запобігання 
бездоглядності, безпритульності 
та профілактики правопорушень 
серед дітей служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

10:00 Нарада керівників загальноосвітніх, 
дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів 

м.Старий Самбір вул. 
Галицького, 40, сесійний 
зал засідань районної ради, 
100 учасників 

Войтович Андрій 
Дмитрович, заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Яворський Мар’ян 
Володимирович, начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
161 

11:00 Засідання комісії для визначення 
переліку сільськогосподарських 
підприємств, які мають право на 
отримання бюджетних коштів згідно 
затверджених Програм з обласного 
бюджету на 2016 рік та часткової 
компенсації з державного бюджету 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40, відділ 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації, 7 
учасників 

- Грицик Оксана Петрівна, 
головний бухгалтер відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, тел.21-
674 

12:00 Попередження зовнішньої 
нелегальної трудової міграції та 
торгівлі людьми 

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

- Паплик Катерина Миколаївна,  
провідний фахівець з 
профорієнтації відділу активної 
підтримки безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-5-64 

14:00  
 
 

 

Перевірка за здійсненням органами 
місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів 
виконавчої влади у виконавчому 
комітеті Тернавської сільської ради  

с.Тернава, � вул. Замкова, 
57, сільська рада, 7 
учасників 

Год Микола 
Михайлович, керівник 
апарату 
райдержадміністрації  

Следзевич Валентина 
Федорівна, начальник 
організаційного відділу апарату 
райдержадміністрації, тел.21-
558 

14:00 Нарада бухгалтерів та економістів 
відділу освіти з питання контролю 
своєчасності оплати праці працівників 
освіти та їх соціального захисту  

м.Старий Самбір вул. 
Галицького, 40, кабінет 
начальника відділу освіти, 
15 учасників 

- Яворський Мар’ян 
Володимирович, начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
161 

14:00  
 

Семінар «Запобігання нелегальній 
трудовій міграції, торгівлі людьми, 
експлуатації дитячої праці» 

м.Старий Самбір, вул. 
Лева 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 

15:00 Засідання комісії з питань розгляду 
заяв громадян щодо призначення 
житлових субсидій та державних 
допомог малозабезпеченим сім’ям 

м.Старий Самбір, � �  вул. 
Л.Галицького, 40, 
управління соціального 
захисту 
райдержадміністрації, 7 
учасників 

Войтович Андрій 
Дмитрович, заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Андрієнко Світлана Степанівна, 
головний державний соціальний 
інспектор управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації, тел.21-
229 

П’ятниця 
22.04.2016 

10:00 

Нарада з працівниками управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького 40, 
управління соціального 

- Павлечко Галина Дмитрівна,  
начальник управління 
соціального захисту населення 



 захисту населення, 30 
учасників 

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 
 

10:00 Виїзд працівників Центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді у 
сім’ї, яким призначена допомога при 
народженні дитини з метою 
здійснення контролю за цільовим 
використанням допомоги 

c.Тур'є, 2 учасники - Дубравська Галина Василівна, 
фахівець із соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340 

10:00 Семінар із загальних питань 
зайнятості населення та стану ринку 
праці 

м.Старий Самбір, вул. 
Лева 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 

13:00 Літературно-розважальна гра 
«Мандри сторінками книг» 

м.Добромиль, вул. 
Міцкевича, 4, бібліотека-
філія для дітей, 15  
учасників 

- Сольчаник Віра Олександрівна, 
директор ЦБС, 21-1-00 
Скірка Людмила Романівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії 

14:00 Літературне рандеву «Письменники 
рідного краю» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 23, районна 
дитяча бібліотека, 15 
учасників 

- Сольчаник Віра Олександрівна, 
директор центральної 
бібліотечної системи, тел.21-100 
Фідик Осипа Василівна, 
бібліотекар РДБ м.Старий 
Самбір 

15:00 Нарада методистів районного 
інформаційно-методичного центру 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40,  каб. 07, 
15 учасників 

- Горбова Марія Василівна, 
директор  районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
086 

16:00 Урок доброти «Прийди в цей світ, 
зроби його добрішим» 
 

с.Слохині, Народний дім, 
12 учасників 

- Грицай Ольга Володимирівна, 
директор Народного дому 
с.Слохині 

Субота 
23.04.2016 

13:00 

Літературна вікторина «Книги – діти 
розуму» 

с.Слохині, бібліотека-
філія, 12 учасників 

- Верхоляк Валентина Степанівна, 
 завідувач бібліотеки-філії 
с.Слохині 

14:00  Година скорботи «Мужність і біль 
Чорнобиля» 

с.Стрілки. бібліотека-філія,  
15 учасників 

- Мицак Ольга Іванівна, завідувач 
бібліотеки-філії с.Стрілки 

17:00  Бесіда «Нехай земля квітує всюди - 
природу збережімо люди» 

с.Мшанець, Народний дім, 
12 учасників 

- Кітель Ольга Володимирівна, 
директор Народного дому  
с.Мшанець 

Неділя 
24.04.2016 

18:00 

Хресна дорога «На Хресті розп’ятий 
Син Марії» 

с.Муроване, Народний дім, 
50 учасників 

- Міщенко Марія Михайлівна, 
директор Народного дому  
с.Муроване 

 


