
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "25" до "31" 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 
25.07.2016 

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 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 
Войтович Андрій 
Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

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

25.07-
31.07.2016 

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 

 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 

 11:00 Тренінг «Побудова кар’єри та 
професійний розвиток» 

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. 
 

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 

 19:00 Вечір поезії «…І злитись знову зі 
своїм народом»  

с. Тарнавка Народний дім 15 
учасників 

 Козик Марія Іванівна директор 
Народного дому с. Тарнавка 

Вівторок 
26.07.2016 

09:30 
 
 

Нарада з керівниками 
правоохоронних органів району 

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

Жук Ігор 
Володимирович – 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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

 10:00 Навчання – семінар з головами та 
секретарями місцевих рад району. 
Питання: 
1) Про роботу з демобілізованими 
учасниками АТО на території 
сільських, селищних, міських рад 
району  
2) Про упорядкування документів 
за встановлені роки місцевими 
радами району 
3) Про державну реєстрацію 
потужностей операторів ринку.  
Організаційні і правові засади 
ідентифікації і реєстрації тварин 
4) Про проведення аналізу 
відповідності прийнятих рішень 
засідань виконкомів і сесій 
чинному законодавству 

м.Старий Самбір, вул. Лева 
Галицького, 40, сесійний зал 
районної ради, 88 учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 
Год Микола 
Михайлович, 
керівник апарату 
райдержадміністрації 

Следзевич Валентина Федорівна, 
начальник відділу з питань 
організаційної роботи та 
інформаційної діяльності і 
комунікацій з громадськістю 
апарату райдержадміністрації, 
тел.21-558 
 

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

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

 11:00 Профконсультаційний  семінар для 
осіб старше 55 років 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,128, кабінет 
директора районного центру 
зайнятості, 20 учасників 

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

 11:00 Виїзд працівника Центру Тернавська сільська рада, с. - Турянська Леся Миколаївна, 



соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді в сім’ї учасників АТО 

П’ятниця, 3 учасники  начальник відділу соціальної 
роботи Старосамбірського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
тел. 22-340 

 11:00 Нарада з працівниками 
фінансового управління по питанні 
виконання дохідної частини 
місцевих бюджетів за 7 місяців 
2016 року 

М. Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,88, фінансове 
управління Старосамбірської 
райдержадміністрації, 12 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Петрівська Леся Ігорівна, 
начальник фінансового 
управління 
райдержадміністрації, тел. 21-
535 

 12:00 Особистий прийом громадян 
першим заступником голови 
райдержадміністрації 

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

Жук Ігор  
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

 

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

 12:00 День відкритих дверей РЦЗ м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,128, кабінет 
директора районного центру 
зайнятості, 20 учасників 

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

 14:00 
 
 
 
 

Виїзна зустріч першого заступника 
голови райдержадміністрації з 
мешканцями Нижанковицької 
селищної  ради 
 

смт. Нижанковичі, вул. 
Костюшка,3, сільська рада, 5 
учасників 
 
 
 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Ляхович Леся Миколаївна, 
головний спеціаліст юридичного 
відділу  апарату 
райдержадміністрації, тел.21-657 

 19:00 Літературний вечір «Доля і щирість 
поетичного таланту Франка»»  

с. Губичі, Народний дім, 20 
учасників 

- Гімбалик Тетяна Антонівна, 
директор Народного дому с. 
Губичі 

Середа  
27.07.2016 

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 

 11:00 Семінар «Техніка пошуку роботи. 
Співбесіда з роботодавцем» 

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

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

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

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

Войтович Андрій 
Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації  

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

 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 
28.07.2016 

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

Боршевицька сільська рада, с. 
Библо, 3 учасники 

- Турянська Леся Миколаївна, 
начальник 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 

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

 11:00 Участь в операціях з метою 
профілактики правопорушень 
бездоглядності  та безпритульності 
серед дітей: «Діти вулиці», 
«Вокзал» 

с. Конів, 3 учасники - Сич Тетяна Анатоліївна, 
провідний спеціаліст з питань 
правового забезпечення служби 
у справах дітей 
райдержадміністрації, тел. 21 689 

 11:00 Семінар «Техніка пошуку роботи. 
Підготовка резюме» 

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 

 12:00 Засідання медичної ради КЗ 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська ЦРЛ» з 
наступних питань: 
 1. Про підсумки роботи ЛПЗ 
району за перше півріччя 2016 
року. 
 2. Аналіз випадків малюкової 
смертності за І півріччя 201 року та 
заходи по її зниженню. 
 3. Про стан смертності населення 
працездатного віку 
Старосамбірського району за І 
півріччя 2016 року та шляхи 
зниження смертності. 
 4.Аналіз стану тимчасової 
непрацездатності та первинного 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 86, актовий зал 
поліклінічного відділення 46 
учасників 

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



виходу на інвалідність по 
Старосамбірському району за 6 
місяців 2016 року. 
 5.Про стан інфекційної 
захворюваності в районі в І півріччі 
2016 року та про підсумки 
імунопрофілактики за 1 півріччя 
2016 року 

 14:00 Виїзний прийом громадян 
керівництвом райдержадміністрації 
у Солянуватській сільській раді 

с. Солянуватка, 
вул.Центральна,290, сільська 
рада, 7 учасників 

Войтович Андрій 
Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

Карпінська Ірина Миколаївна, 
головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення 
корупції, тел.21-459 

 14:00 
 

Семінар за участі осіб з 
інвалідністю 

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

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

 18:00 Вечір поезії «Дзеркало душі 
людської»  

с. Дністрик, Народний дім, 10 
учасників 

- Сас Леонід Миколайович 
директор Народного дому с. 
Дністрик 

П’ятниця 
29.07.2016 

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 

 11:00 
 

Навчальний семінар для жителів 
села «Ефективне ведення 
сільського господарства» 

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 

 18:00 
 

Літературно музична година 
«Олена Теліга – поетеса вогняних 
меж» 

с. Головецько, Народний дім, 
25 учасників 

 Карпінська Марія Миколаївна, 
директор Народного дому с. 
Головецько 

Субота 
30.07.2016 

20:00 
 

Музичний вечір «Пісня єднає 
серця»  

с. Стар’ява, Народний дім 35 
учасників  

- Панько Михайло Михайлович, 
директор Народного дому с. 
Стар’ява 

      

Неділя  
31.07.2016 

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» 

 20:00 
 

Музичний вечір «Послухай музику 
землі»  

с. Спас, Народний дім, 20 
учасників  

- Пилипчак Оксана Євгенівна, 
директор Народного дому с. 
Спас 

 


