
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "22" до "28" 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 
22.08.2016 
 
22-24.08.2016 

 
 
 

09:00 – 18:00 

Міжнародний дитячий турнір з 
футболу «Кубок Ромика» 

м.Старий Самбір, міський 
стадіон,  210 учасників 

- Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 
спорту райдержадміністрації,  
тел. 21-406 
Зачко Юрій Деонізійович, 
директор ДЮСШ 

 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 

22.08-
28.08.2016 

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 

 11:00 Засідання експертної комісії 
архівного відділу 
райдержадміністрації  

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

Год Микола 
Михайлович, 
керівник апарату 
райдержадміністрації 

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

 14:00 Нарада з керівниками підприємств 
ЖКГ, щодо виконання заходів по 
підготовці до Дня Незалежності 
України 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,40 малий зал 
засідань 
райдержадміністрації, 8 
учасники 

 
 

Зубальський Тарас Зіновійович, 
начальник сектору житлово-
комунального господарства та 
будівництва 
райдержадміністрації, тел.21-3-
30 

 14:00 Кущова нарада з питань об’єднання 
територіальних громад 

м.Старий Самбір, вул.. 
Л.Галицького, 35, міська 
рада, 15 учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Год Микола Михайлович, 
керівник апарату 
райдержадміністрації 

 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 

 20:00 Вечір поезії І.Франка «Світоч 
національного відродження» 

с. Велика Волосянка, 
Народний дім, 15 учасників 

- Паславська Наталія Петрівна, 
директор Народного дому с. 
Велика Волосянка 

Вівторок 
23.08.2016 

09:00 Урочистості з нагоди Дня прапора м. Старий Самбір,пл. 
Небесної сотні, 200 учасників 
 

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

Іващак Віталій Станіславович, 
директор районного Народного 
дому м. Старий Самбір, тел.22-
247 

 10:00 
 

 Семінар для роботодавців 
«Правові та організаційні засади 
Закону «Про зайнятість 
населення»., у т.ч. щодо 
працевлаштування інвалідів. 
Практичні питання застосування 

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 
 



Закону». 
 11:00 

 
 

Посвячення та відкриття 
пам’ятного знака на площі 
“Небесної сотні» 

м.Старий Самбір, площа 
Небесної сотні, 200 учасників 

Жук Ігор 
Володимирович – 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Войтович Андрій Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

 11:00 Виїзд працівника Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді в ДБСТ м. Добромиль з 
метою планового візиту та надання 
соціальних послуг 

м. Добромиль, будинок 
сімейного типу, вул. 
Листопадова, 24, 5 учасників   

- Яким Василь Степанович, 
провідний спеціаліст відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел. 22-340 

 12:00 Нарада з працівниками 
фінансового управління 
райдержадміністрації з питань  
аналізу заборгованості в 
бюджетних установах району 
станом на 01.08.2016 року 

м. Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,88, фінансове 
управління Старосамбірської 
райдержадміністрації, 9 
учасників 

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

 13:00 Година державності «Цвітуть, 
неначе квіти волі, знамена жовто-
голубі» 

с.Райнова, бібліотека-філія,  
11 учасників 

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

 14:00 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 

 14:00 Інформаційний семінар з орієнтації 
на громадські  та інші роботи 
тимчасового характеру 
 
 
 
 

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.21-5-64 

 15:00 
 
 
 
 

17:00 

Виїзна зустріч першого заступника 
голови райдержадміністрації з 
мешканцями Боршевицької 
сільської   ради 
 

с.Боршевичі, вул. 
Центральна,36 сільська рада, 
5 учасників 
 
 
 
с.Библо, Народний дім,5 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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

 15:00 Презентація послуг з професійного 
навчання 

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 

 21:00  
 
 
 

Вечір « Символи мої держави» с. Бусовисько, Народний дім, 
20 учасників 

- Бігановська Мар’яна 
Володимирівна,  директор 
Народного дому с. Бусовисько 

Середа  
24.08.2016 

13:00 Презентація книжкової виставки 
«Я вірю в тебе, Україно!» 

м. Старий Самбір, вул. Л. 
Галицького, 23, центральна 
районна бібліотека, 45 
учасників 

- Сольчаник Віра Олександрівна, 
директор центральної 
бібліотечної системи, тел.21-100 
Сенчишак Марія Іванівна, 
бібліотекар центральної районної 
бібліотеки 

 14:00 Урочистості з нагоди святкування 
25 річниці Незалежності України 

м. Старий Самбір, площа 
Ринок, 250 учасників 

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

Войтович Андрій Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 
 

 14:00  Літературно – мистецький вечір 
«Тобі, Україно, пісні лебедині, тобі 
наше серце і кров і життя» 

с. П’ятниця, бібліотека-філія, 
18 учасників 
 

- Чупіль  Галина Романівн, 
бібліотекар бібліотеки-флії с. 
П’ятниця 

 19:00 
 

 

Концерт «До тебе, Україно,моя 
бездольная мати» 

с. Тершів, Народнийо дім, 
100 учасників 
 

- Дякун Любов Петрівна директор 
Народного дому с. Тершів 

 20:00 
 
 

Урочистий вечір «Калинова моя 
Україно» 

с.Недільна, Народний дім,  
50 учасників 
 

- Винницький Микола Іванович 
директор Народного дому с. 
Недільна 

Четвер 
25.08.2016 

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 

 11:00 Кущова нарада з питань об’єднання 
територіальних громад 

м.Хирів, вул. В.Стуса,24, 
міська рада, 12 учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Войтович Андрій Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

 12:00 День відкритих дверей центру 
зайнятості 

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

- Паплик Катерина Миколаївна, 
провідний фахівець з 
профорієнтації відділу активної 



зайнятості, 10 учасників підтримки безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

 12:00 Засідання медичної ради 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна 
районна лікарня» 
Питання:  
1).Про дотримання вимог наказу 
МОЗ України № 494 від 07.08.2015 
року «Про деякі питання 
придбання, перевезення, 
зберігання, відпуску, використання 
та знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин та 
прекурсорів в закладах охорони 
здоров`я України», наказу МВС 
України № 216 від 15.05.2008 року 
«Про затвердження вимог до 
об’єктів і приміщень, призначених 
для здійснення діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин, прекурсорів та зберігання 
вилучених з незаконного обігу 
таких засобів і речовин». 
2).Про стан підготовки лікувально-
профілактичних закладів району та 
ФАПів відповідних дільниць до 
роботи в осінньо-зимовий період 
2016/2017 років. 
3).Про стан проведення 
онкооглядів жіночого населення 
району. 
4).Про стан готовності ЛПЗ на 
випадок виявлення хворого 
(підозрілого) карантинними 
інфекціями. 

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 

 14:00 Година поезії «Немає кращої землі, 
ніж та що зветься рідним краєм» 

с. Мігово, бібліотека –філія, 
9 учасників 

- Голубець Тетяна Василівна, 
бібліотекар бібліотеки-філіїї с. 
Мігово 
 

 16:00 Засідання комісії по розгляду заяв 
по наданню статусу учасника війни 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького 40, управління 
соціального захисту 
населення, 5 учасників 

Войтович Андрій 
Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

Павлечко Галина Дмитрівна,  
начальник управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації, тел.21-219 

 20:00 Тематичний вечір «Воскресни в 
моїм серці Україно» 

м. Хирів, Народний дім, 150  
учасників 

- Бербих Андрій Дмитрович, 
директор Народного дому м. 
Хирів 

П’ятниця 
26.08.2016 

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 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 Семінар «Техніка пошуку роботи. 
Підготовка резюме» 

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 

 11:00 Нарада – семінар з керівниками та 
бухгалтерами 
сільськогосподарських 
підприємств району з питань 
підготовки та проведення жнив 

м. Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,40, відділ 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, 15  
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Назаревич Олег Ярославович, 
головний спеціаліст відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, тел. 21-
263 

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

с. Новоміська сільська рада, 
с. Болозів, 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 Франкові читання «Я – син народу, 
що вгору йде» 

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

- Фідик Осипа Василівна, 
бібліотекар районної дитячої 
бібліотеки 
 

 15:00 Мультимедійне представлення 
творчості І.Я.Франка 

м.Ст.Самбір, вул.Галицького,  
23, центральна бібліотечна 
система,  25 учасників 

- Плішка Ольга Андріївна, 
бібліотекар центральної 
бібліотечної системи, тел. 21 100 

 20:00 Вечір дитячої казки «Казковий 
вернісаж» 

с. Плоске, Народний дім, 
25 учасників 

- 
 

Цицик Ігор Михайлович, 
директор Народного дому с. 
Плоске  

Субота 
27.08.2016 

19:00 
 

Стрільбицькі фестини «Любіть 
Україну і пісню її солов’їну» 

с. Стрільбичі, Народний дім, 
25 учасників 

- Яворська Катерина Петрівна, 
директор Народного дому с. 
Стрільбичі 

      



Неділя  
28.08.2016 

14:00 Першість  району з футболу м. Старий Самбір, міський 
стадіон, 560 учасників 

- Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
тел.21-406 
Луць Андрій Ігорович, голова 
ВФСТ «Колос» 

 19:00 
 

Тематичний вечір «Ти вірним 
сином був свого народу» 
 

м. Добромиль, Народний дім, 
50  учасників 
 

- Войтів Любомир Миколайович, 
директор Народного дому м. 
Добромиль 

 20:00 Поетичний вечір «Співець дум 
народних» 
 

с.П’ятниця, Народний дім, 
30 учасників 
 

- Підганяк Наталія 
Володимирівна,  директор 
Народного дому с. П’ятниця 

 


