
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 
30.05.2016 

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 

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 Профінформаційний семінар 
«Легальна зайнятість» 

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 

30.05.-
03.06.2016 

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 

14:00 Інформаційний семінар «Служба 
зайнятості – працівникам села» 

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

- Войтечко Олена Дмитрівна 
провідний фахівець з питань 
зайнятості  відділу сприяння 
працевлаштуванню безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-5-64 

14:00 Нарада бухгалтерів та економістів 
відділу освіти з питання контролю 
своєчасності оплати праці працівників 
освіти та їх соціального захисту  

м.Старий Самбір вул. 
Галицького, 40, кабінет 
начальника відділу освіти, 
15 учасників 

- Яворський Мар’ян 
Володимирович, начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
161 

15:00 Профконсультаційний семінар для 
осіб старше 45 років. 

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 

17:00 Дитяче свято «Любові нас навчає 
мама» 

с.Сусідовичі, Народний 
дім, 30 учасників 

- Дзюба Любов Ігнатівна, 
директор Народного дому  
с.Сусідовичі 

Вівторок 
31.05.2016 

09:30 

Нарада з керівниками 
правоохоронних органів району 

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

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 

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

10:00 Нарада з керівництвом району та 
головами сільських, селищних, 
міських рад із залученням 
представників Головного управління 
юстиції у Львівській області, служби 
безпеки України стосовно дотримання 
чинного законодавства та 
недопущення ухвалення рішень, що 
створюють передумови до 
автономістських та сепаратистських 
проявів 

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

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-
457 

11:00 
 
 

Навчання – семінар з головами та 
секретарями місцевих рад району. 
Питання: 
1) Підвищення професійного рівня 
розпорядників бюджетних коштів для 
роботи в системі електронних 
закупівель. 
2) Про призначення субсидій на 
неопалювальний період. 
 3) Догляд за сільськогосподарськими 
культурами в літньо-осінній період.  
4) Ознайомлення з вимогами 
законодавства щодо запобігання, 
виявлення та урегулювання конфлікту 
інтересів. 

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

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 
Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 
 

Год Микола Михайлович, 
керівник апарату 
райдержадміністрації, тел.21-
457 
Масляк Микола Степанович, 
начальник відділу економічного 
розвитку, торгівлі та 
інфраструктури 
райдержадміністрації, тел.21-
855 

12:00 
 
 

Нарада з працівниками фінансового 
управління райдержадміністрації. 
Питання: 
1) Щодо залучення додаткових 
джерел доходів до місцевих бюджетів 
та виконання заходів з економії 
бюджетних коштів у травні поточного 
року. 

м.Старий Самбір, � �  вул. 
Л.Галицького, 88, 
фінансове управління 
райдержадміністрації, 12 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації  

Коліщук Людмила Миколаївна, 
т.в.о. начальника фінансового 
управління 
райдержадміністрації, тел.21-
529 

13:00  
 

Еко-година «Всесвітній день без 
тютюну» 

с.Чаплі, бібліотека-філія, 
14 учасників 

- Мисько Світлана 
Володимирівна, завідувач 



 бібліотеки-філії с.Чаплі 
15:00 Конкурс малюнків «Мій край» с.Головецько, бібліотека-

філія, 11 учасників 
- Головецька Галина Дмитрівна, 

завідувач бібліотеки-філії  
с.Головецько 

18:00 Вечір запитань і відповідей «У світі 
доброти» 
 

с.Ясениця-Замкова, 
Народний дім, 10 
учасників 

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

Середа 
01.06.2016 

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 роботи по ранньому 
виявленню візуальних форм раку 
спеціалістами поліклінічного 
відділення Старосамбірської 
центральної районної лікарні. 
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 
 
 
 

Заходи присвячені Міжнародному 
Дню захисту дітей 

м.Старий Самбір, 110 
учасників 

Войтович Андрій 
Дмитрович, заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Досяк Олег Степанович,  
начальник служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

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 

11:00 Виїзд працівників Центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді у сім’ї 
учасників АТО для надання 
соціальних послуг 

м.Старий  Самбір, 3 
учасники 

 Турянська Леся Миколаївна, 
начальник відділу соціальної 
роботи Старосамбірського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
тел. 22-340 

12:00 Коментовані читання «Закон і 
молодь» 

с.Торчиновичі, бібліотека-
філія, 12 учасників 

- Коваль Галина Іванівна, 
завідувач бібліотеки-філії 
с.Торчиновичі 

12:00 Дитяче свято «Всі ми родом з 
дитинства» (сторінками творчості 
М.Прокопець) 

с.Солянуватка, бібліотека-
філія, 14 учасників 

- Тодорюк Надія Іванівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії  
с.Солянуватка 

13:00 Конкурс малюнків «Моє щасливе 
дитинство» 

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

- Фідик Осипа Василівна, 
бібліотекар районної дитячої 
бібліотеки м.Старий Самбір 

14:00 
 
 
 

16:00 
 
 

Виїзна зустріч голови 
райдержадміністрації з мешканцями 
Ріп’янської сільської ради 
 

с.Смеречка, Народний дім, 
4 учасники 
 
 
с.Ріп’яна, вул.Сільська 91а, 
сільська рада, 4 учасники 

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 

 

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

15:00 Семінар «Презентація послуг з 
професійного навчання» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.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 

15:00 Літо з книгою «Острів читання на 
планеті літо» 

м.Хирів, бібліотека-філія, 
16 учасників 

- Качоровська Лілія 
Володимирівна, завідувач 
бібліотеки-філії м.Хирів 

Четвер 
02.06.2016 

10:00 

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

м.Добромиль, вул. 
Листопадова, 24, 3 
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 Засідання комісії з перевірки водних 
об’єктів на території району 

с.Слохині, 7 учасників Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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

14:00 
 
 
 

Виїзний прийом громадян 
керівництвом райдержадміністрації у 
Грозівській сільській раді 

с.Грозьово, 
вул.Центральна, 88а, 
сільська рада, 5 учасників 

Год Микола 
Михайлович, керівник 
апарату 
райдержадміністрації 

Дяків Леся Миколаївна, 
начальник відділу ведення 
Державного реєстру виборців 
апарату райдержадміністрації, 
тел.23-096 

14:00 
 

Семінар за участю інвалідів 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 

18:00 
 

 

Родинне свято «Моя сім’я, моя 
родина» 

с.Поляна Добромильська, 
Народний дім, 25 
учасників 

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

П’ятниця 
03.06.2016 

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

11:00 
 
 
 
 
 

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

смт.Нижанковичі, 3 
учасники 

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

15:00 Нарада методистів районного 
інформаційно-методичного центру 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40,  каб. 07, 
15 учасників 

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

17:00 Святкова концертна ігрова  програма 
«У небі сонечко сміється»  

с.П’ятниця, Народний дім, 
35 учасників 

- 
 

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

Субота 
04.06.2016 

15:00 

Зональні районні змагання 
«Найсильніша людина 
Старосамбірщини» 

с.Стрілки, стадіон, 12 
учасників 

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

17:00 Дитячий  конкурс на краще читання 
віршів про рідний край «Земля моя – 
мій дім найкращий» 

с.Топільниця, Народний 
дім, 25 учасників 

- Яворська Людмила Матвіївна, 
директор Народного дому 
с.Топільниця 

Неділя 
05.06.2016 

16:00 
 

Чемпіонат 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 Захід присвячений міжнародному 
Дню захисту дітей «Дитинство – це я і 
ти» 

с.Библо, Народний дім, 50 
учасників 

- Фіялович Орест Михайлович, 
директор Народного дому 
с.Библо 

 


