
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "11" до "17" липня 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 
11.07.2016 

10:00 Нарада голови 
райдержадміністрації з 
керівниками управлінь, відділів, 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації та служб 
району 

м.Старий Самбір, � вул. 
Л.Галицького, 40, малий зал 
засідань 
райдержадміністрації, 43 
учасники 

Цепенда Микола 
Володимирович, 
голова 
райдержадміністрації 
Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 
Войтович Андрій 
Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

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

 10:00 Профінформаційний семінар 
«Легальна зайнятість» 

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 

11.07.-
15.07.2016 

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 Тренінг для осіб, які мають тривалу 
перерву в роботі 

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

- Пашко Олександра Михайлівна, 
начальник відділу активної 
підтримки безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

 14:00 
 

Нарада у головного лікаря 
комунального закладу 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна 
районна лікарня» з головними 
лікарями лікувально-
профілактичних закладів району. 
Питання: 
1) Інформація головних лікарів 
лікувально-профілактичних 
закладів  про проведену роботу  за 
тиждень. 
2) Про підготовку до здачі звітів за 
6 місяців 2016 року 

м.Старий Самбір, �  вул. 
Л.Галицького, 86, актовий зал 
поліклінічного відділення, 22 
учасники  
 
 
 

- Савенко Василь Олексійович,  
заступник головного лікаря з 
медичного обслуговування 
населення району комунального 
закладу Старосамбірської 
районної ради «Старосамбірська 
центральна районна лікарня», 
тел.21-754 

 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 
населення 
райдержадміністрації, 7 
учасників 

Войтович Андрій 
Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

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

 19:00 
 

Тематичний вечір «Життя як 
спалах блискавки» 

с. Тернава Народний дім 15 
учасників 

- Лутчин Мирослава Осипівна 
директор Народного дому с. 
Тернава 

Вівторок 
12.07.2016 

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 із загальних питань 
зайнятості населення та стану 
ринку праці 

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 

 10:00 Семінар для роботодавців  
«Організація громадських робіт 
тимчасового характеру, у тому 
числі, для інвалідів. Скористайтесь 
шансом раціонально розподілити 
власні кошти та використати 
підтримку держави» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,128, кабінет 
директора районного центру 
зайнятості, 10 учасників 

- Кальмук Іван Михайлович, 
начальник відділу по роботі з 
роботодавцями 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

 11:00 Особистий прийом громадян 
головою райдержадміністрації 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40, кабінет 
голови райдержадміністрації, 
3 учасники 

Цепенда Микола 
Володимирович, 
голова 
райдержадміністрації 

 

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

 11:00 Виїзд працівника Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді в сім’ю, яка знаходиться 
у СЖО з метою проведення 
соціальної роботи 

с. Пацьковичі, 3 учасники  - Турянська Леся Миколаївна, 
начальник відділу соціальної 
роботи Старосамбірського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
тел. 22-340 

 11:00 Нарада з працівниками м. Старий Самбір, вул.. Жук Ігор Петрівська Леся Ігорівна, 



фінансового управління по питанні 
виконання дохідної частини 
місцевих бюджетів за І-ше півріччя 
2016 року 

Л.Галицького, 88, фінансове 
управління 
райдержадміністрації, 12 
учасників 

Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації  

начальник фінансового 
управління 
райдержадміністрації,  тел. 21 
535 

 19:00 Літературно-мистецький вечір 
«Пісня єднає серця» 

с. Біличі, Народний дім 25 
учасників 

- Сольська Любомира 
Михайлівна, директор 
Народного дому с. Біличі 

Середа  
13.07.2016 

10:00 
 

Семінар з орієнтації на службу в 
Збройних Силах України 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 15 учасників 

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

 14:00 
 
 
 

16:00 

Виїзна зустріч голови 
райдержадміністрації з 
мешканцями Стар’явської сільської 
ради 
 

с.Стар’ява, вул.І.Франка, 187, 
сільська рада, 4 учасники 
 
 
с.Катина, Народний дім, 4 
учасники 

Цепенда Микола 
Володимирович, 
голова 
райдержадміністрації 

 

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

 15:00 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 

Четвер 
14.07.2016 

10:00 Проведення перевірки умов 
проживання дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування та їх опікунів 
піклувальників 

с. Нове Місто, 3 учасники   - Крупа Олена Степанівна,  
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

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

c. Тур’є, 3 учасники - Турянська Леся Миколаївна, 
начальник відділу соціальної 
роботи Старосамбірського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
тел. 22-340 

 14:00 
 
 
 

Виїзний прийом громадян 
керівництвом райдержадміністрації 
у Ріп’янській сільській раді 

с.Ріп’яна, вул.Сільська, 91а, 
сільська рада, 5 учасників 
 
 

Год Микола 
Михайлович, 
керівник апарату 
райдержадміністрації 

Дяків Леся Миколаївна, 
начальник відділу ведення 
Державного реєстру виборців 
апарату райдержадміністрації, 
тел.23-096 

 14:00 Засідання протиракової комісії 
 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 86, кабінет 
заступника головного лікаря 
по лікувальній роботі, 12 
учасників 
 

- Мигляс Наталя  Іванівна, 
заступник головного лікаря по 
лікувальній роботі комунального 
закладу Старосамбірської 
районної ради «Старосамбірська 
центральна районна лікарня», 
тел.21-606 
Фляк Ярослав Ігорович, 
районний онколог 

 14:00 
 

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

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 

 19:00 Конкурс на кращий малюнок 
«Мир, сонце, мама» 

с. Стрільбичі, Народний дім 
25 учасників 

- Яворська Катерина Петрівна, 
директор Народного дому с. 
Стрільбичі 

П’ятниця 
15.07.2016 

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 
 

Семінар із загальних питань 
зайнятості населення та стану 
ринку праці 

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 Проведення соціального 
інспектування дитячого будинку 
сімейного  типу м. Добромиль 

м. Добромиль, будинок 
сімейного типу, вул. 
Листопадова, 24, 9 учасників   

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

 11:00 
 

Профконсультаційний семінар 
«Особливості зайнятості молоді» 

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

- Пашко Олександра Михайлівна., 
начальник відділу активної 
підтримки безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-5-64 

 13:00 
 

Літні читання  «З книгою 
навчаємось – до школи 
збираємось» 

с. Муроване, бібліотека – 
філія 14 учасників 

- Стах Наталія Степанівна, 
завідувач бібліотеки - філії 
с.Муроване  

 18:00 
 

Музичний вечір  «О, мово моя, 
душа голосна України» 

м. Добромиль, Народний дім 
35 учасників 

- Войтів Любомир Миколайович, 
директор Народного дому м. 
Добромиль 
 

Субота 19:00 Літературний  вечір  «О. Теліга – м.Хирів, Народний дім 35 - Бербих Андрій Дмитрович, 



16.07.2016  поетеса вогняних меж» учасників директор Народного дому м. 
Хирів 

      

Неділя 
17.07.2016 

17:00 Кубок 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» 

 18:00 
 

Тематичний   вечір  «Яскравий 
талант Олени» 

с. Стрілки, Народний дім 15 
учасників 

- Терлецький Андрій Васильович, 
директор Народного дому с. 
Стрілки 

 


