
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "8" до "14" 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 
08.08.2016 

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 

08.08-
14.08.2016 

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 

 

 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 

 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 

 15:00 Семінар з основ комп'ютерної 
грамотності (цикл навчальних 
семінарів) 

м. Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 5 учасників  

- Топільницька Світлана Петрівна, 
провідний інженер 
комп’ютерних систем 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

 19:00 Літературно музична композиція 
«Мій край моя земля» 

с. Поляна Добромильська,  
Народний дім,  15 учасників 

- Войтів Євгенія Андріївна,  
директор Народного дому с. 
Поляна Добромильська 

Вівторок 
09.08.2016 

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 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. Лютовиська, 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 

Тернавська сільська рада, 
с.П’ятниця,  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 з питань 
виконання завдань департаменту 
фінансів 

м. Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,88, фінансове 
управління Старосамбірської 
райдержадміністрації, 10 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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

 12:00 Семінар для роботодавців 
«Забезпечення рівних можливостей 
для працівників (у тому числі 
інвалідів) при прийнятті на роботу 
– позитивний імідж організації та 
сучасного керівництва» 

 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 

 14:00 Виїзна зустріч першого заступника с. Грозьово, вул. Жук Ігор Ляхович Леся Миколаївна, 



 
 
 
 

16:00 

голови райдержадміністрації з 
мешканцями Грозівської сільської   
ради 
 

Центральна,88а сільська рада, 
5 учасників 
 
 
 
с.Виців, Народний дім, 5 
учасників 

Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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

 19:00 Вечір духовності «Церква- храм,як 
символ неба і землі» 

с. Максимівка,  Народний 
дім, 10 учасників 

- Лісковацька Марія Іванівна, 
директор Народного дому с. 
Максимівка 

Середа  
10.08.2016 

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 Нарада з керівниками підприємств 
житлово – комунального 
підприємства та представниками 
органів місцевого самоврядування 
з питань підготовки 
багатоквартирного житлового 
фонду до опалювального періоду 
2016/2017 років 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40, малий зал 
засідань, 7 учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Зубальський Тарас Зіновійович, 
начальник сектору житлово –
комунального господарства та 
будівництва 
райдержадміністрації, тел.21-330 

 11:00 Проведення соціального 
інспектування прийомної сім»ї в 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 Вікторина «Люби і знай свій 
рідний край»  

с. Княжпіль, бібліотека – 
філія, 10 учасників 

- Манько Лідія Зіновіївна, 
завідувач бібліотеки – філії с. 
Княжпіль 

 15:00 Презентація курсів 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 

 15:00 Засідання Громадської комісії з 
питань довготривалого та 
родинного безробіття 

м. Старий Самбір, вул. Лева 
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 

Четвер 
11.08.2016 

10:00 Виїзд працівника Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді в сім’ю, яка знаходиться 
у СЖО з метою проведення 
соціальної роботи. 

Новоміська  сільська рада, с. 
Посада, 3 учасники 

- Дика Галина Зіновіївна, 
спеціаліст І категорії 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. Біличі, 3 учасники   - Крупа Олена Степанівна,  
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

 10:00 Семінар "Техніка пошуку роботи. 
Використання джерел інформації 
про вакансії» 

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 

 12:00 Презентація книжкової викладки 
«Краса і велич символів 
державних»  

с. Стар’ява, бібліотека - філія, 
14 учасників 

- Іваночко Наталія Йосипівна, 
завідувач бібліотеки – філії с. 
Стар’ява 

 12:00 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 

 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 

 18:00 Вечір державної символіки «Синьо 
- жовтий прапор він для нас 
святиня» 

с. Катино, Народний дім 15 
учасників 

- Мазур Ганна Станіславівна, 
директор Народного дому с. 
Катино 



П’ятниця 
12.08.2016 

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 

 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 

 13:00 Презентація книжкової виставки 
«На шляху до свободи і 
незалежності»  

с. Мігово, бібліотека - філія, 9 
учасників 

- Голубець Тетяна Василівна, 
бібліотекар бібліотеки – філії с. 
Мігово 

 19:00 
 

Мистецька година «Фольклор 
бойківського Прикарпаття» с. 
Соснівка Народний дім 10 чол. 
Сухар Ярослав Федорович 
директор Народного дому с. 
Соснівка 

с. Соснівка, Народний дім 10 
учасників 

- Сухар Ярослав Федорович, 
директор Народного дому с. 
Соснівка 

 20:00 Вечір державної символіки «Мій 
стяг то неба синь,то стиглий колос 
поля 

с. Воля, Народний дім, 15 
учасників  

 Павучак Лариса Мар’янівна, 
директор Народного дому с. 
Воля 

Субота 
13.08.2016 

20:00 
 

Вечір поезії «У світі славний тільки 
той, хто досягає свої цілі»  

с. Скелівка, Народний дім, 15 
учасників 

- Сивецька Галина Степанівна, 
директор Народного дому с. 
Скелівка 

      

Неділя  
14.08.2016 

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 
 

Вечір духовної пісні «Молюсь тобі, 
о Всемогутній Боже»  

с. Библо, Народний дім, 15 
учасників 

- Фіялович Орест Миколайович, 
директор Народного дому с. 
Библо 

 20:00 Вечір поезії «Краса і велич 
символів державних»  

с. Мігово, Народний дім 10 
учасників 

- Сива Оксана Михайлівна, 
директор Народного дому с. 
Мігово 

 


