
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 
02.05.2016 

14:00 

Театралізоване дійство «Христос 
Воскрес і дух наш Воскресає» 

с.Тарнавка, Народний дім, 
25 учасників 

- Козик Марія Іванівна, директор 
Народного дому, с.Тарнавка 

Вівторок 
03.05.2016 

17:00 

Тематичний вечір «Воскресіння 
Христа – це дарунок Господньої 
любові» 

с.П’ятниця, Народний дім, 
15 учасників 

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

Середа 
04.05.2016 

08:30 
 

Загально-лікарська  оперативна 
нарада комунального закладу 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна районна 
лікарня» 
Питання: 
1) Інформація керівництва 
центральної районної лікарні про 
роботу за місяць і плани на наступний 
місяць. 
2) Про стан онкооглядів жіночого 
населення району (взяття мазків на 
цитологічне обстеження). 
3) Інформація спеціалістів з обласних 
науково практичних конференцій, що 
відбулися в попередньому місяці 

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

- Голубінка Лариса Василівна, 
завідувач інформаційно - 
аналітичним відділом 
комунального закладу 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна 
районна лікарня», 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 

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 Великодній турнір з футболу с.Торгановичі, 80 
учасників 

- Добрянський Юрій Михайлович, 
вчитель фізичного виховання 
Торгановицької ЗСШ І-ІІ ст. 

11:00 Профконсультаційний семінар 
«Особливості зайнятості молоді» 

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 

04.05.-
06.05.2016 

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 «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 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 

13:00  
 

Урок духовності «Під дзвони 
Великодні, хай наша доля квітне» 
 

с.Страшевичі, бібліотека-
філія, 15 учасників 

- Геращенко Ганна Юріївна, 
завідувач бібліотеки-філії 
с.Страшевичі 

14:00 
 
 
 

16:00 

Виїзна зустріч голови 
райдержадміністрації з мешканцями 
Тернавської сільської ради 
 

с.Тернава, вул.Замкова, 57, 
сільська рада, 4 учасники  
 
 
с.П’ятниця, 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 Профінформаційний семінар для 
безробітних «Оволодій новою 
професією» 

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 

Четвер 
05.05.2016 

09:00 
 

Зовнішнє незалежне оцінювання з 
української мови 

м.Старий Самбір, вул. 
Шевченка, 14, ЗСШ І-ІІІ 
ст. №1, м.Добромиль, ЗСШ 
І-ІІІ ступенів, 380 
учасників 

- Горбова Марія Василівна, 
директор  районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
086 

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

с.Кобло, 2 учасники - Яким Василь Степанович, 
провідний спеціаліст відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340 

11:00 
 

Участь в операціях з метою 
профілактики бездоглядності та 
безпритульності серед дітей: «діти 

с.Стар’ява, 5 учасників - Лужецька Галина Михайлівна,  
головний спеціаліст сектору з 
питань запобігання 



вулиці», «Вокзал» бездоглядності, 
безпритульності, профілактики 
правопорушень серед дітей 
служби у справах дітей 
райдержадміністрації, тел.21-
689 

12:00 Семінар «Попередження зовнішньої 
нелегальної трудової міграції та 
торгівлі людьми» 

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 Семінар за участю осіб з інвалідністю 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 

17:00 
 
 

Бесіда на тему: «Для чого людині 
потрібен відпочинок» 

с.Бусовисько, Народний 
дім, 12 учасників 

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

П’ятниця 
06.05.2016 

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 Засідання дорадчого органу сектору 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40, сектор 
молоді та спорту 
райдержадміністрації, 6 
учасників 

- Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
тел.21-406 
 

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 відділу активної 
підтримки безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

10:00 Великодні гаївки м.Хирів, загальноосвітня 
середня школа І-ІІІ 
ступенів, 50 учасників 

- Лешкович Марія Степанівна, 
заступник  директора районного 
інформаційно-методичного 
центру, тел.21-086 

12:00  Майстер-клас «Для матусі в 
подарунок ми малюємо малюнок» 

м.Хирів, бібліотека-філія, 
12 учасників  

- 
 

Качоровська Лілія 
Володимирівна,  завідувач 
бібліотеки-філії м.Хирів 

16:00  Літературний вечір «Земля моїх 
батьків» 
 

с.Страшевичі, Народний 
дім, 14 учасників 

- Сліпець Марія Петрівна,  
директор Народного дому 
с.Страшевичі 

Субота 
07.05.2016 

13:00 

Конкурс-виставка «Писанковий світ» с.Боршевичі, бібліотека-
філія, 15  учасників 

- Гораль Марія Степанівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії  
с.Боршевичі 

13:00  Урок історії «Тихі зорі вічної пам’яті» с.Бабино, бібліотека-філія,  
10  учасників 

- Матішак Ольга Василівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії 
с.Бабино 

19:00  Концерт до Дня Матері «Шануйте 
своїх матерів» 

с.Раково, Народний дім, 45 
учасників 

- Пашкевич Іван Миколайович,  
директор Народного дому 
с.Раково 

Неділя 
08.05.2016 

16:00 
 

Чемпіонат району з футболу Футбольні поля району, 
150 учасників 

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

18:00 Концертна програма «Кожна мати із 
весною схожа» 

с.Лютовисько, Народний 
дім, 50 учасників 

- Квасниця Василь Васильович, 
директор Народного дому            
с.Лютовисько 

 


