
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "1" до "7" серпня  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 
01.08.2016 

08:30 Загально-лікарська  оперативна 
нарада комунального закладу 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна 
районна лікарня» 
Питання: 
1) Інформація керівництва ЦРЛ про 
роботу за місяць і плани на 
наступний місяць. 
 2) Про стан захворюваності на 
гострий інфаркт міокарду в 
Старосамбірському районі. 
 3) Про роботу дитячого відділення 
КЗ Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська ЦРЛ» 

м.Старий Самбір, �  вул. 
Л.Галицького, 86, актовий зал 
поліклінічного відділення, 55 
учасників 
 
 
 

- Голубінка Лариса Василівна, 
завідувач інформаційно - 
аналітичним відділом КЗ 
Старосамбірської районної ради 
« Старосамбірська ЦРЛ»,  тел.21-
230 

 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 

01.08-
07.08.2016 

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 

 19:00 Літературно-мистецький захід 
«Дай нам,доле,щедрих літ» 

с. Ясениця – Замкова,  
Народний дім,  25 учасників 

- Фрейдун Марія Василівна 
директор Народного дому с. 
Ясениця - Замкова 

Вівторок 
02.08.2016 

10:00 
 
 

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 
 

Семінар для роботодавців « Шляхи 
впливу на створення нових 
робочих місць, у тому числі, для 
осіб з особливими потребами та 
учасників АТО. Правові аспекти 
працевлаштування ВПО» 

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

- Кальмук Іван Михайлович, 
начальник відділу по роботі з 
роботодавцями 
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. Буньковичі,  
Великосушицька сільська 
рада, 3 учасники   

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

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

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

с. Головецько, 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 
фінансового управління щодо 
залучення додаткових джерел 
доходів та виконання додаткових 
заходів з економії бюджетних 
коштів у серпні поточного року 

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

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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

 12:00 Презентація книжкової виставки 
«Іван Франко – розум і серце 
нашого народу»  

м. Добромиль, вул. 
Міцкевича,4 бібліотека філія 
для дорослих,  14 учасників 

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

 14:00 
 
 
 
 

16:00 

Виїзна зустріч першого заступника 
голови райдержадміністрації з 
мешканцями Міженецької сільської   
ради 
 

с. Міженець, вул. Миру 4, 
сільська рада, 5 учасників 
 
 
 
с.Дроздовичі, Народний дім, 
4 учасники 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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



Середа  
03.08.2016 

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 

 11:00 «День фельдшера» – оперативна 
нарада у заступника головного 
лікаря з медичного обслуговування 
населення району комунального 
закладу Старосамбірської районної 
ради «Старосамбірська центральна 
районна лікарня» за участю 
фельдшерів ФАПів 
Старосамбірського району 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 86, актовий зал 
поліклінічного відділення 105 
учасників 

- 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 Профінформаційний семінар 
«Презентація курсів навчання» 

м.Старий Самбір, вул. Лева 
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 
04.08.2016 

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

Новоміська  сільська рада, с. 
Боневичі, 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 

с. Скелівка, 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. Грушатичі, 3 учасники - Лужецька Галина Михайлівна, 
головний спеціаліст з питань 
запобігання бездоглядності, 
безпритульності, профілактики 
правопорушень серед дітей 
служби у справах дітей 
райдержадміністрації, тел. 21 689 

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

с. Стрільбичі, вул. Яблунева 
82, сільська рада, 7 учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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

 14:00 
 

Профінформаційний 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 

 15:00 Профконсультаційний семінар 
«Жінка на ринку праці» 

м. Старий Самбір, вул. 
Л.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 

 19:00 Вечір духовної поезії «Пізнаймо 
Боже милосердя»  

с. Раково, Народний дім 15 
учасників 

- Пашкевич Іван Михайлович,  
директор Народного дому с. 
Раково 

П’ятниця 
05.08.2016 

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 Проведення соціального 
інспектування дитячого будинку 
сімейного типу м. Добромиль 

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

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

 13:00 Презентація книжкової виставки 
«Стежками славного Каменяра»  

смт. Нижанковичі, бібліотека 
філія 15 учасників 
м.Хирів, бібліотека - філія 16 
учасників 

 Мазір Надія Ігорівна, завідувач 
бібліотеки-філії смт. 
Нижанковичі Качоровська Лілія 
Володимирівна, завідувач 
бібліотеки-філії м. Хирів 

 18:00 
 

Вечір народної пісні «Заспіваймо 
пісню веселеньку»  

с. Недільна,  Народний дім, 
25 учасників 

- Винницький Микола Іванович, 
директор Народного дому с. 
Недільна 

Субота 
06.08.2016 

20:00 
 

Літературно музична композиція 
«Хвали, душе моя Господа» 

с. Тернава,  Народний дім 15 
учасників  

- Лутчин Мирослава Осипівна, 
директор Народного дому с. 
Тернава 

      

Неділя  
07.08.2016 

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 
 

Родинне свято «Моя родина душі 
криниця» 

с. Надиби Народний дім 25 
учасників  

- Ольшевька Галина Іванівна, 
директор Народного дому с. 
Надиби 

 20:00 Розважальний вечір «Музика 
полум’яного серця»  

с. Райнова,  Народний дім, 25 
учасників 

- Плекан Тетяна Василівна,  
директор Народного дому с. 
Райнова 

 


