
 

                                                                                              
                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                      Голова         Старосамбірської  
                                                                                      районної    державної адміністрації                              
                                                                                                                             
                                                                                                                               О.Бонк 
                                                                                       14 квітня 2017 року  
                                                                                            

    ЗВІТ 
       про виконання плану роботи  Старосамбірської районної 

                               державної адміністрації  на  І квартал 2017 року                                                  
 

 № 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 
(відповідно 
 до плану) 

Стан виконання запланованих заходів 
(місце проведення, фактична дата 
проведення, хто проводив, досягнуті 
результати, тощо). У разі невиконання – 
вказати причину 

1. Проведення засідання 
Колегії 
райдержадміністрації 
(згідно затвердженого 
плану) 

21.02.2017 
 

Головою райдержадміністрації, головою 
Колегії Орестом Бонком 21 лютого   2017 
року проведено засідання Колегії,   на 
якому розглянуто наступні  питання: 

- про виконання Програми соціально – 
економічного і культурного розвитку 
Старосамбірського району у 2016 році; 

- про виконання районного бюджету 
та бюджету району у 2016 році; 

- про соціальне забезпечення громадян 
України, які набули статус внутрішньо 
переміщених осіб; 

- про стан виконання документів, які 
перебували на контролі у Старосамбірській 
райдержадміністрації в другому півріччі  
2016 року; 

- про підсумки роботи із зверненнями 
громадян в Старосамбірській 
райдержадміністрації  в другому  півріччі 
2016 року; 

- про забезпечення проведення призову 
громадян на строкову службу до Збройних сил 
України та військову службу за контрактом. 
За результатом розгляду прийнято рішення 
№ 1,2,3,4,5,6, на виконання яких  
підготовлено   розпорядження голови 
райдержадміністрації  від 28.02.2017 року 
№ 68/01-04, від 01.03.2017 року № 72/01-
04, 
від 06.03.2017 № 81/01-04,  від 09.03.2017 
року № 86/01-04, від 13.03.2017 року 
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   №94/01-04,  та доручення голови 
райдержадміністрації від 07.03.2017 року 
№ 24/01-10 

2. Засідання комісії із 
загальнообов’язкового 
державного 
соціального 
страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою 
працездатності та 
витратами, 
зумовленими 
народженням та 
похованням 

01.01.-
31.03.2017 

В  І  кварталі 2017 року  проведено 6 
засідань комісії, на яких розглянуто 11 
справ про призначення матеріального 
забезпечення та надання соціальних послуг 
застрахованим особам по тимчасовій втраті 
працездатності. 
За результатами засідань оформлено 6 
протоколів  

3. Засідання архітектурно 
– містобудівної ради з 
питань розгляду 
містобудівної 
документації  

01.01.-
31.03.2017 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  І 
кварталі 2017 року не надходило,  
засідання архітектурно – містобудівної 
ради з питань розгляду містобудівної 
документації не проводилось  

4. Засідання районної 
комісії з питань 
забезпечення 
своєчасності сплати 
податків та погашення 
заборгованості із 
заробітної плати, 
пенсій та інших 
соціальних виплат 

01.01-
31.03.2017 
 

У І кварталі 2017 року засідання комісії не 
проводилось, в зв’язку з тим, що відсутня 
заборгованість із виплати  із заробітної 
плати, пенсій та інших соціальних виплат 

5. Засідання експертної 
комісії архівного 
відділу 
райдержадміністрації 

04.01.2017 
20.02.2017 
20.03.2017 

 

Начальником архівного відділу 
райдержадміністрації Н.Карвацькою  у І 
кварталі 2017 року проведено три засідання 
експертної комісії: 
4 січня 2017 року, на якому: 
- схвалено результати впорядкування 
документів Нижанковицької селищної 
виборчої комісії № 12554 смт Нижанковичі 
Старосамбірського району Львівської 
області  з перших виборів депутатів 
сільських, селищних, міських голів 18 
грудня 2016 року; 
20 лютого 2017 року, на якому: 
- схвалено акт №10 від 14 лютого 2017 
року про вилучення для знищення 
документів державного підприємства 
«Старосамбірське лісомисливське 
господарство» за 2011  та за 2013 роки не 
внесених до Національного архівного 
фонду; 
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   - схвалено результати впорядкування 
документів Чаплівської сільської ради, 
відділу Держгеокадастру у 
Старосамбірському районі Львівської 
області  за 1996-2017  роки; 
20 березня 2017 року, на якому: 
- схвалено номенклатуру справ   
Старосамбірської міської ради 

6. Засідання 
Координаційної ради з 
питань розвитку 
сімейної медицини 

04.01.2017 Заступником голови райдержадміністрації  
4 січня 2017 року проведено засідання 
Координаційної ради з питань розвитку 
сімейної медицини. За результатами 
засідання оформлено протокол №1 та 
прийнято відповідні рішення 

7. Засідання комісії щодо 
перевірки стану 
дотримання належних 
умов для повноцінного 
утримання та 
виховання дітей 

01.01.-
31.03.2017 

В І  кварталі 2017 року засідання комісії не 
проводилось, в зв’язку з тим, що сімей, які 
б проводили нецільове використання 
коштів не виявлено.  
Державним соціальним інспектором 
управління  соціального захисту населення 
райдержадміністрації  проведено вибірково 
обстеження  в селах Тершів, Сушиця, 
Завадка, Спас. Умови для утримання та 
проживання дітей належні, сім’ї 
проживають в нормальних умовах, діти 
доглянуті. Кошти, які виплачуються при 
народженні дитини використовуються за 
призначенням 

8.  Засідання комісій по 
розгляду питань з 
призначення допомоги  
малозабезпеченим 
сім’ям та надання 
житлових субсидій і 
пільг 

16.01.2017 
20.01.2017 
10.02.2017 
17.02.2017 
10.03.2017 
20.03.2017 

Заступником голови райдержадміністрації 
у І кварталі 2017 року проведено 7  
засідань комісії, зокрема, 16.01.2017, 
24.01.2017, 30.01.2017, 13.02.2017, 
27.02.2017, 14.03.2017 та  22.03.2017, на 
яких  розглянуто 382 заяви. З них 31 
заявнику відмовлено в призначенні 
грошової виплати 

9. Засідання комісії з 
питань техногенно-
екологічної безпеки та 
НС 

19.01.2017 
16.02.2017 
15.03.2017 

 

Першим заступником голови 
райдержадміністрації у І кварталі 2017 
року проведено 7 засідань комісії, на яких 
розглянуто наступні питання: 
- про готовність органів управління та сил 
цивільного захисту, органів місцевого 
самоврядування до протидії загрозам у 
зв’язку з ускладненням погодних умов; 
- про стан дотримання санітарного 
законодавства в закладах ресторанного 
господарства Старосамбірського району; 
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   - аналіз роботи районної комісії з питань 
ТЕБ і НС за 2016 рік та організація іі 
роботи у 2017 році. Доведення керівних 
документів. Уточнення питань оповіщення 
та збору членів комісії. Розгляд плану 
роботи районної комісії з питань ТЕБ і НС 
на 2017 рік та його затвердження; 
 - про готовність органів управління та сил 
цивільного захисту району до пропуску 
льодоходу, повені та дощових паводків на 
ріках району у 2017 році; 
- про забезпечення сталого функціонування 
систем дорожного, житлово – 
комунального господарства та об’єктів 
енергопостачання району в зимовий період 
2017 року, недопущення порушення 
нормальних умов життєдіяльності 
населення; 
- про попередження виникнення пожеж про 
затвердження переліку потенційно – 
небезпечних об’єктів, розташованих  в 
районі та недопущення загибелі людей на 
них; 
-про затвердження переліку потенційно – 
небезпечних об’єктів, розташованихз на  
території Старосамбірського району; 
- про стан забезпечення об’єктів 
підвищеної небезпеки системами раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій; 

-про затвердження Переліку об’єктів 
Старосамбірського району Львівської 
області, які підлягають обслуговуванню 
державною аварійно-рятувальною службою 
державної пожежно-рятувальної частини - 27 
Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Львівській області; 
- про розгляд заяви жителя с. Стрільбичі 
Колодруба Ігоря Івановича; 

-про розгляд заяви жителя с. Сушиця 
Фляка Андрія Тарасовича; 

- про розгляд заяви жителя с. Терло 
Нанівського Івана Володимировича; 
- щодо врегулювання проблемних питань в 
енергетичній галузі та  стану проходження 
підприємствами паливно-енергетичного 
комплексу району зимового періоду 2017 
року; 

- про ситуацію, що склалась на ділянках 
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   автодороги  у с. Воля; 
-про посилення протипожежного захисту 
об’єктів, населених пунктів, лісів, 
торфовищ та сільськогосподарських угідь у 
весняно-літній пожеже-небезпечний період 
2017 року та готовність до реагування у 
разі виникнення пожеж і надзвичайних 
ситуацій; 

- протипожежний та техногенний стан 
закладів охорони здоров’я; 

- про стан боєздатності місцевих 
пожежних команд району та шляхи 
покращення несення служби; 

- про розгляд заяви жителя с. Стрільбичі 
Мигаля Миколи Васильовича; 

- про розгляд заяви жительки м. 
Добромиль Моцяк Люби Іванівни; 
- про ситуацію, яка склалася у Сушицькій 
ЗСШ І-го ступеня відділу освіти 
райдержадміністрації, за наслідками 
шквальних поривів вітру 28 лютого 2017 
року; 
- про стан протипожежного захисту 
культових споруд та пам’яток архітектури, 
розміщених на території 
Старосамбірського район; 

- про попередження виникнення 
нещасних випадків та посилення 
інформаційної роботи щодо правила 
поведінки населення під час виявлення 
вибухонебезпечних предметів на території 
Старосамбірського району 

10. Засідання 
спостережної комісії 
при Старосамбірській 
райдержадміністрації 

31.01.2017 
28.02.2017 
28.03.2017 

 

В І кварталі 2017 року першим 
заступником голови райдержадміністрації  
проведено три засідання комісії:  
31 січня 2017 року, на якому розглянуто 
питання: 
- підведення підсумків роботи 
спостережної  комісії при Старосамбірській 
райдержадміністрації за 2016 рік; 
- затвердження плану роботи спостережної 
комісії при Старосамбірській 
райдержадміністрації на 2017 рік. 
28 лютого 2017 року, на якому розглянуто 
питання «Про чисельність під облікових 
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   осіб, які перебувають на обліку у 
Старосамбірському районному підрозділі 
кримінально – виконавчої інспекції. 
28 березня 2017 року, на якому розглянуто 
питання «Про проведену роботу із особами 
умовно – достроково звільненими» 

11. Засідання комісії з 
питань захисту прав 
дитини 
Старосамбірської 
райдержадміністрації 
 

  До 
 31.01.2017 
28.02.2017 
31.03.2017 

Головою райдержадміністрації О.Бонком 
24 березня 2017 року проведено засідання 
комісії, на якому розглянуто 9 питань 

12. Засідання комісії з 
питань упорядкування 
обліку юридичних осіб 

16.02.2017 
 

У І кварталі 2017 року засідання комісії не 
проводилось, у зв’язку з тим, що на даний 
час  немає установ для зняття з обліку 

13. Засідання  комісії для 
визначення переліку 
сільськогосподарських 
підприємств , які 
мають право на 
отримання бюджетних 
коштів згідно 
затверджених Програм 
з обласного  бюджету 
на 2015 рік та 
часткової компенсації з 
державного бюджету 

16.02.2017 
16.03.2017 
 

Протягом І кварталу 2017 року засідання 
комісії не проводилися, в зв’язку  з 
неподанням  заявок на відшкодування 
часткової компенсації коштів та 
відсутності  коштів 

14. Засідання комісії з 
питань розвитку 
підприємництва у 
Старосамбірському 
районі 

23.02.2017 У І кварталі 2017 року засідання комісії не 
проводилось. 
16 лютого 2017 року підприємці району 
взяли участь у семінарі за участю 
представників головного управління 
держпраці у Львівській області з питання 
встановлення з 1 січня 2017 року 
мінімальної заробітної плати в місячному 
розмірі 3200 грн. 
23 березня 2017 року підприємці району 
взяти участь у навчальному семінарі  
«Робота у системі електронних закупівель 
«Prozorro». 
02.02.2017, 09.02.2017,16.02.2017, 
17.02.2017, 03.03.2017 та 31.03.2017 
відбулися засідання робочої групи з питань 
легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення, де взяли участь всі 
суб’єкти підприємницької діяльності, які 
виплачували заробітну плату нижче 
встановленого мінімуму. 
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   07.03.2017 відбулася нарада з 
представниками деревообробної галузі 
району з питання проведення 
роз’яснювальної роботи щодо детінізації 
економіки в частині дозвільно – 
регуляторних процедур, легалізації 
робочих місць та виплати заробітної плати 
працівникам, де взяли участь підприємці 
району. 
14.03.2017 підприємці району взяли участь 
у нараді «Взаємодія органів Львівської 
митниці та суб’єктів господарювання під 
час здійснення імпортно-експортних 
операцій». 
06.04.2017 відбулася робоча нарада  з    
суб’єктами  господарювання, які 
здійснюють торгівлю алкогольними 
напоями та тютюновими виробами на 
території району 

15. Засідання 
Координаційної ради з 
питань запобігання 
поширенню ВІЛ – 
інфекції СНІДу  

10.03.2017  10 березня 2017 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
наступні питання: 
- про підсумки роботи у 2016 році та 
затвердження плану роботи на 2017 рік; 
 - аналіз питань суспільно – небезпечних 
узалежнень та груп ризику громадян; 
- стан інформаційно – просвітницької 
програми в навчальних закладах району з 
метою здобуття учнями знань щодо ризику 
інфікування ВІЛ  СНІДу. 
За результатами засідання оформлено 
протокол №1 

16. Засідання 
Координаційної ради з 
питань розвитку 
духовності, захисту 
моралі та формування 
здорового способу 
життя громадян при 
Старосамбірській 
районній державній 
адміністрації 

21.03.2017 
 

21 березня 2017 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
питання: «Про проведення культурних та 
освітніх заходів до Великодня, як основа 
збереження та пропагування культурних 
традицій». За  результатами засідання 
оформлено протокол №1 
 

17. Засідання 
Координаційної ради 
Старосамбірської 
райдержадміністрації з 
питань дітей 

23.03.2017 23 березня 2017 року  проведено I 
засідання Координаційної ради з питань 
дітей Старосамбірської 
райдержадміністрації, на якому розглянуто 
1 питання 
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18. Засідання  комісії по 
врегулюванню 
майнових відносин, що 
виникають в процесі 
реформування 
аграрного сектора 
економіки 

26.03.2017 
 

У І кварталі 2017 року засідання комісії не 
проводилось,  в зв’язку з відсутністю 
звернень громадян  

19. Засідання постійно – 
діючої комісії для 
розгляду питань 
охорони  лісів, 
використання, 
збереження та 
відтворення лісових 
ресурсів, діяльності 
об”єктів обробки  
деревини на території 
району  

30.03.2017 
 

7 березня 2017 року відбулася робоча 
нарада з деревообробними підприємствами 
Старосамбірського районую На нараді 
розглянуто питання : 
     1.Про виконання доручення першого 
заступника голови Львівської 
обласної державної адміністрації 
Замлинського Р.Т.  від 30 лютого 2017 року 
№4 щодо проведення роз’яснювальної 
роботи щодо детінізації економіки в 
частині дозвільно – регуляторних 
процедур, легалізації робочих місць та 
виплати заробітної плати працівникам. 
         2. Про порядок проведення біржових 
аукціонів з продажу необробленої 
деревини. 
 30 березня 2017 року відбувся круглий стіл 
на тему: «Проблеми та перспективи 
ефективного лісокористування на 
Старосамбірщині», на якому розглянуто  
наступні питання 
1.Проблеми та виклики у сфері 
лісокористування на території району. 
2.Перспективи ефективного управління 
лісовими ресурсами та лісокористування 

20. Засідання районної 
комісії з питань 
розрахунків за спожиті 
енергоносії 

30.03.2017 Засідання комісії у І кварталі 2017 року не 
проводилось у зв’язку з тим, що бюджетні  
установи району, які фінансуються з 
районного бюджету протягом кварталу не 
мали заборгованості за спожиті 
енергоносії. 
23 березня 2017 року було скеровано листи 
установам та організаціям, які 
фінансуються з державного та обласного 
бюджету щодо недопущення 
заборгованості за спожитий газ 
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21. Аналіз виконання 
показників Програми 
соціально – 
економічного і 
культурного розвитку 
району у 2017 році 

01.01.-
31.03.2017 

Щомісячно відділом  економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури  
райдержадміністрації проводяться підсумки 
соціально економічного і культурного 
розвитку району  для подачі інформації 
керівництву райдержадміністрації та 
департаменту економічного розвитку, 
інвестицій, торгівлі та промисловості  
облдержадміністрації. 
Питання  «Про виконання Програми 
соціально-економічного і культурного 
розвитку Старосамбірського району у І 
кварталі   2017 року» заплановано заслухати 
на засіданні Колегії райдержадміністрації 
25квітня 2017 року 

22. Проведення аналізу 
рівня заробітної плати 
на підприємствах і 
організаціях району 

01.01.-
31.03.2017 

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації у І 
кварталі 2017 року  проведено аналіз рівня 
заробітної плати на підприємствах і 
організаціях району 
Інформацію  подано керівництву 
райдержадміністрації та департаменту 
економічного розвитку, інвестицій, торгівлі 
та промисловості  облдержадміністрації 

23. Проведення аналізу 
стану надходжень 
податків до бюджетів 
усіх рівнів 

01.01.-
31.03.2017 

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації у І 
кварталі 2017 року  проведено аналіз стану 
надходжень податків до бюджетів усіх 
рівнів. Інформацію  подано керівництву 
райдержадміністрації та департаменту 
економічного розвитку, інвестицій, торгівлі 
та промисловості  облдержадміністрації 

24. Розробка показників до 
програми соціально-
економічного та 
культурного розвитку  
області на 2018 рік 

01.01.-
31.03.2017 

Працівниками відділу  економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури   
подано пропозиції до показників програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку  області на 2018 рік в Департамент 
економічної політики облдержадміністрації  

25. Організація виконання 
програм розвитку 
Старосамбірського 
району 

01.01.-
31.03.2017 

Проводиться виконання заходів програм 
розвитку Старосамбірського району в межах 
передбачених бюджетних асигнувань 

26. Проведення роботи 
щодо легалізації 
робочих місць в районі 

01.01.-
31.03.2017 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації проведено роботу 
щодо легалізації робочих місць в районі. В І 
кварталі 2017 року легалізовано 95 робочих  
місць 
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27. Вдосконалення 
організаційно-
методичної  роботи по 
покращенню 
соціальних послуг 
малозабезпечених осіб 

01.01.-
31.03.2017 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації проведено роботу 
щодо вдосконалення організаційно-
методичної  роботи по покращенню 
соціальних послуг малозабезпечених осіб 

28. Організація роботи 
щодо підтримки 
діючих  
сільськогосподарських 
кооперативів 
 

01.01- 
30.09.2017 

Начальником відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації Я.Курієм 15 
березня 2017 року  проведено нараду з 
головами сільських рад з питань створення 
сільськогосподарських кооперативів та 
підтримці  діючих 

29. Організація роботи 
щодо забезпечення 
високо -
репродукційним 
насіннєвим матеріалом 
сільськогосподарських 
підприємств 

01.01- 
31.03.2017 

Начальником відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації Я.Курієм 22 
лютого 2017 року проведено нараду з 
керівниками та спеціалістами 
сільськогосподарських  підприємств  з 
питань забезпечення насіннєвим матеріалом 
та проведення посівної компанії 

30. Підготовка матеріалів 
щодо здійснення 
інформаційно-
пропагандистської, 
рекламної та 
видавничої діяльності 
у галузі туризму, 
відпочинку  

01.01.-
31.03.2017 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації  у І кварталі 2017 року 
проведено збір фотографій та інформації для  
здійснення інформаційно-
пропагандистської, рекламної та видавничої 
діяльності у галузі туризму  та відпочинку  

31. Розроблення нових 
туристично-
екскурсійних 
маршрутів територією 
району 

01.01.-
31.03.2017 

Працівниками  відділу культури 
райдержадміністрації  у І кварталі 2017 року 
підготовлено інформацію та поновлено базу 
даних туристичних маршрутів 

32. Ведення обліку 
об‘єктів туристичної 
інфраструктури району 

01.01.-
31.03.2017 

У І кварталі 2017 року працівниками відділу 
культури райдержадміністрації проведено 
роботу щодо збору інформації для  
розроблення нових туристично-екскурсійних 
маршрутів по району  

33. Виконання районної 
Програми «Мистецька 
освіта 
Старосамбірщини на 
2016 – 2020 роки»  
- збереження та 
розвиток мережі шкіл 
естетичного виховання  

01.01.-
31.03.2017 

У зв’язку з відсутністю фінансування 
виконання Програми у І кварталі 2017 року  
не проводилось (затверджено рішенням сесії 
Старосамбірської районної ради від 2 
лютого 2016 року №70) 
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34. Виконання «Програми 
проведення урочистих 
та святкових заходів, 
фестивалів, конкурсів 
на території 
Старосамбірського 
району у 2017 році за 
участю 
райдержадміністрації, 
районної ради, відділу 
культури, органів 
місцевого 
самоврядування» 

01.01.-
31.03.2017 

Рішенням сесії Старосамбірської районної 
ради від 14 березня 2017 року №225 
затверджено «Програму проведення 
урочистих та святкових заходів, фестивалів, 
конкурсів на території Старосамбірського 
району у 2017 році за участю 
райдержадміністрації, районної ради, відділу 
культури, органів місцевого 
самоврядування» 
 

35. Виконання «Програми  
розвитку 
інфраструктури та 
туризму в 
Старосамбірському 
районі на 2012-2017 
роки»: 

- розширення 
туристичної мережі, 
вдосконалення її 
інфраструктури; 

- виготовлення 
рекламних носіїв 
(банерів, буклетів, 
брошур, листівок, 
календариків); 
- розвиток 
спеціалізованих форм 
туризму (екологічний, 
геологічний, 
патріотично-
краєзнавчий) 

01.01.-
31.03.2017 

У зв’язку з відсутністю фінансування 
виконання Програми у І кварталі 2017 року  
не проводилось (затверджено рішенням сесії 
Старосамбірської районної ради VІ 
скликання від 11 жовтня 2011 року №202) 
 

36. Виконання «Районної  
Програми поповнення 
бібліотечних фондів 
Старосамбірської ЦБС 
на 2013 – 2017 рр.»: 
- забезпечення 
бібліотек  ЦБС 
художньою, науково-
популярною та 
дитячою  літературою; 
- забезпечення 
бібліотек ЦБС  
періодичними 
виданнями 

01.01.-
31.03.2017 

У зв’язку з відсутністю фінансування 
виконання Програми у І кварталі 2017 року  
не проводилось (затверджено ХVІІ сесією VІ 
скликання Старосамбірської районної ради 
рішення №369 від 12 березня 2013 року) 
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37. Виконання «Програми 
розвитку музейної 
справи 
Старосамбірського 
району на 2016-2017 
роки» 
-забезпечення  музеїв 
необхідним 
інвентарем; 
-проведення ремонтів; 
-виготовлення 
друкованої продукції 

01.01.-
31.03.2017 

У зв’язку з відсутністю фінансування 
виконання Програми у І кварталі 2017 року  
не проводилось (затверджено рішенням сесії 
Старосамбірської районної ради від 2 
лютого 2016 року №70) 
 

38. Виконання «Програми 
покращення 
матеріально-технічної 
бази закладів культури 
району»:  
-проведення 
капітальних ремонтів 
Народних домів; 
- придбання 
комп’ютерів, 
сценічних костюмів, 
придбання звукової 
апаратури та музичних 
інструментів 

01.01- 
31.03.2017 

У зв’язку з відсутністю фінансування 
виконання Програми у І кварталі 2017 року 
не проводилось (затверджено рішенням сесії 
Старосамбірської районної ради від 2 
лютого 2016 року №70) 

39. Проведення 
соціального 
інспектування, 
контролю за станом 
фінансування дитячого 
будинку сімейного 
типу м. Добро миль 

До  
 
24.01.2017 
 
10.02.2017 
 
10.03.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 24 січня 2017 року, 10 
лютого 2017 року та 10 березня 2017 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль Проведено профілактичну 
роботу з дітьми - вихованцями    

40. Проведення 
соціального 
інспектування, 
контролю за станом 
фінансування 
прийомної сім’ї 
м.Старий Самбір 

До  
31.01.2017 
24.02.2017 
24.03.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 31 січня 2017 року, 24 
лютого 2017 року та  24 березня 2017 року 
відвідано  вихованця прийомної сім’ї м. 
Старий Самбір. 
Проведено профілактичну роботу з дітьми - 
вихованцями .   
30 березня 2017 року  проведено виїзд 
прийомних батьків  прийомної сім»ї м. 
Старий Самбір для встановлення контакту з 
дітьми у Лаврівський дитячий будинок 
відділу освіти райдержадміністрації 
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41. Моніторинг виконання 
протипаводкових 
заходів на водних 
об’єктах району  

01.01.-
31.03.2017 

Заходи з протипаводкового захисту 
населених пунктів району у І кварталі 2017 
року  не проводились.  у зв’язку з 
відсутністю фінансування з державного 
бюджету та цільових Програм 

42. Затвердження та 
проведення заходів 
щодо захисту 
соціальних прав дітей 
 

01.01 -
31.03.2017 

 

Відповідно до плану роботи відділу освіти  
райдержадміністрації методистом районного 
інформаційно-методичного центру Вориком 
Б.В. та учителями історії і правознавства у 
загальноосвітніх навчальних закладах 
району  проведено інформаційні та 
культурно-просвітницькі заходи, круглі 
столи щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини 

43. Виконання заходів 
щодо модернізації 
мережі 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
району на 2017-2018 
навчальний рік 

01.01-
31.03.2017 

З метою оптимізації закладів освіти району з 
01.09.2017 заплановано реорганізувати 
(пониження ступеня) Волошинівську  ЗСШ 
І-ІІ ст.  
         Відповідно до рішення сесії 
Старосамбірської районної ради від 
20.09.2016 року № 162  з 01 жовтня 2016 
року надано  статус опорної школи - 
Старосамбірській загальноосвітній школі   І-
ІІІ ступенів № 1   імені Героя України  
Богдана Сольчаника Львівської області. До 
даного рішення планується внести зміни в 
частині визначення її наступних  філій: 
Созанська ЗСШ І - ст., Сушицька ЗСШ І - 
ст., Росохівська ЗСШ І - ст., Білицька ЗСШ І 
- ст., Лаврівська ЗСШ І - ст. 
        Згідно  рішення сесії Старосамбірської 
районної ради від 14.03.2017 року № 232 з 1 
квітня 2017 року  надано статус опорної 
школи:  
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   -  Загальноосвітній середній школі   І-ІІІ 
ступенів ім. о. Михайла Вербицького 
с.Стрілки Старосамбірського району 
Львівської області. До п. 1.1. даного рішення 
планується внести зміни в частині 
визначення її наступних  філій:  В. 
Волосянська ЗСШ І - ст., Пицарівська ЗСШ І 
- ст., Тур'є Горішнянська ЗСШ І - ст. 
- Загальноосвітній середній школі   І-ІІІ 
ступенів м. Хирів Старосамбірського району 
Львівської області.  До п. 1.2. даного 
рішення теж планується внести зміни в 
частині визначення її наступних  філій:  
Березівська ЗСШ І - ст., Шуминська ЗСШ І - 
ст., Полянська ЗСШ І - ст., Слохинівська 
ЗСШ І - ст., Буньковицька ЗСШ І - ст., 
Катинська ЗСШ І - ст., Лібухівська ЗСШ І - 
ст. 

44. Розробка  заходів щодо 
проведення ремонтних 
робіт у навчальних 
закладах освіти району 
на 2017 рік 

01.01- 
27.02.2017 

З 1 по 31  березня 2017 року  начальником 
відділу освіти М.В.Яворським здійснено 
об’їзд закладів освіти району  з метою 
обстеження їх матеріально-технічної бази. 
За підсумками перевірки розроблено заходи 
проведення ремонтних робіт щодо 
підготовки до нового 2017-2018 навчального 
року. Готується проект рішення колегії 
Старосамбірської райдержадміністрації 
«Про затвердження заходів по підготовці 
закладів освіти до навчального 2017/18 
року» 

45. Виконання заходів  
щодо оновлення і 
модернізації 
комп’ютерної бази 
закладів освіти району. 

01.01-
31.03.2017 

У І кварталі 2017 року відділом освіти 
райдержадміністрації передано на баланс 
Хирівської ЗСШ І-ІІІ ст. та Хирівської 
школи-інтернат 11 ноутбуків, придбаних за 
державні кошти 

46. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів 
реформування та 
розвитку сфери 
житлово-комунального 
господарства    
Старосамбірського 
району  

01.01.-
31.03.2017 

4 січня,16 лютого,8 березня та 16 березня 
2017 року сектором здійснювався аналіз 
даних по виконанню заходів у сфері 
житлово-комунального господарства    
Старосамбірського району    
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47. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів 
Програми по 
забезпеченню 
містобудівною 
документацією 
Старосамбірського 
району на 2017 рік та 
програми ведення 
містобудівного 
кадастру у 
Старосамбірському 
районі на 2015-2017 
роки 

01.01.-
31.03.2017 

Протягом І кварталу 2017 року виконання 
заходів Програм не проводилось, в зв’язку з 
тим, що кошти на реалізацію заходів даних 
програм не виділялися  

48. Проведення 
моніторингу щодо: 
 - реалізації схеми 
планування території 
району; 
- стану розроблення, 
оновлення 
містобудівної 
документації на 
регіональному та 
місцевому рівнях 
(схема планування 
території району, 
генеральні плани 
населених пунктів, 
плани зонування 
територій, детальні 
плани територій); 
- забудови та іншого 
використання 
територій 

01.01.-
31.03.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації протягом І кварталу 
2017 року проводився моніторинг щодо 
реалізації містобудівної документації  на 
місцевому та регіональному рівнях, а також 
ведеться контроль забудови та іншого 
використання територій  

49. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів 
«Програми здійснення 
контролю за 
наявністю, станом і 
рухом документів 
НАФ на 2015-2019 
роки» 

01.01.-
31.03.2017 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації у І кварталі 2017 року  
проведено звірку наявності документів НАФ 
2 фондів, які знаходяться на державному 
зберіганні в архівному відділі 
райдержадміністрації, в кількості 295 справ 
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50. Забезпечення 
одержання 
адміністративних 
послуг суб’єктам 
звернень в приміщенні 
Центру надання 
адміністративних 
послуг, та послуг 
дозвільного характеру 

01.01.-
31.03.2017 

У І кварталі 2017 року через ЦНАП 
забезпечувалось надання адмінпослуг 
(надалі – АП) наступних суб’єктів надання 
адміністративних послуг: 

 - Відділом  Держгеокадастру у 
Старосамбірському районі. 

- Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації. 

- Службою у справах дітей 
райдержадміністрації. 

- Управлінням  соціального захисту 
населення райдержадміністрації. 

- Сектором з питань державної реєстрації.  
      -Старосамбірським районним сектором 
ДМС України у Львівській області  

51. Підготовка пропозицій 
щодо удосконалення 
процедури  надання 
адміністративних 
послуг 

01.01.-
31.03.2017 

Щомісячно у відділ економічного розвитку, 
торгівлі та промисловості 
райдержадміністрації для узагальнення та 
направлення у Львівську 
облдержадміністрацію  надсилались листи 
щодо проблемних питань та пропозицій 
щодо удосконалення надання 
адміністративних послуг через  ЦНАП 

52. Інформування 
суб’єктів звернень про 
порядок та умови 
отримання 
адміністративних 
послуг в центрі 
надання 
адміністративних 
послуг через засоби 
масової інформації та 
веб-сайт 
райдержадміністрації 

01.01.-
31.03.2017 

На офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації створено розділ 
«Центр надання адміністративних послуг», в 
якому розміщено графік роботи Центру 
надання адміністративних послуг, перелік 
послуг, які можна отримати, вичерпний 
перелік документів та умови отримання 
відповідної послуги 

53. Робота адміністраторів 
в електронній системі 
надання 
адміністративних 
послуг «Галерея 
послуг»Львівської 
області та реєстрах 
Міністерства юстиції 

01.01.-
31.03.2017 

Адміністраторами ведеться реєстрація усіх 
адміністративних послуг в електронній 
системі «Галерея  послуг Львівської 
області» з липня 2014 року. Протягом І 
кварталу 2017 року зареєстровано 2915 
звернень 
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54. Оновлення інформації 
в розділі «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг» на офіційному 
веб- сайті 
райдержадміністрації 

01.01.-
31.03.2017 

Оновлення інформації в розділі «Центр 
надання адміністративних послуг» на 
офіційному веб - сайті райдержадміністрації  
здійснено у січні 2017 року 

55. Здійснення державної 
реєстрації речових 
прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 

01.01.-
31.03.2017 

Протягом І кварталу 2017 року прийнято 
одне звернення щодо державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень 

56. 
 

Виїзні прийоми 
мешканців з особистих 
питань керівництвом 
райдержадміністрації 
(згідно затвердженого 
графіка) 

01.01-
31.03.2017 

Розпорядженням райдержадміністрації від 
19 січня 2017 року № 13/01-04  затверджено 
графік виїзного прийому громадян 
керівництвом райдержадміністрації. 
Відповідно до затвердженого графіка 
керівник апарату райдержадміністрації Год 
М.М.  14 березня 2017 року провів  виїзний 
прийом мешканців Верхньолужоцької  
сільської ради. 
За результатами виїзду підготовлено звіт 

57. Виїзні зустрічі голови 
райдержадміністрації у 
населених пунктах 
Старосамбірського 
району (згідно 
затвердженого графіка) 

01.01-
31.03.2017  
(кожного 
вівторка) 

Головою районної державної адміністрації у 
І кварталі 2017 року проведено виїзні 
зустрічі у населених пунктах 
Старосамбірського району, зокрема: 
- 24 січня 2017 року у селах  Біличі та 
Стрільбичі; 
- 31 січня 2017 року у селах Великосілля та 
Потік; 
- 7 лютого 2017 року у селах Соснівка та 
Тиха; 
- 14 лютого 2017 року у селах Верхній 
Лужок та Бусовисько; 
- 21 лютого 2017 року у селах Велика 
Лінгина та Лаврів; 
- 28 лютого 2017 року у селах Велика 
Сушиця, Буньковичі та Заріччя; 
- 5 березня 2017 року у селах Воля та Кобло; 
- 7 березня 2017 року у селах Волошиново та 
Росохи; 
-  15 березня 2017 року у  селах Лютовиська, 
Букова, Биличі та Ракова; 
- 19 березня 2017 року в селои Биличі; 
- 22 березня  2017 року в селах Гвоздець, 
Головецько, Бабино, Смеречка, Ріп»яна та 
Дністрик; 

   - 28 березня 2017 року в  селах Княжпіль, 
Мігово, Кропивник , Велике. 
За результатами виїздів підготовлено звіти  
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58. Надання методичної та 
практичної допомоги 
сільськогосподарським 
товаровиробникам  для 
завершення процесу 
врегулювання 
майнових відносин в 
реорганізованих 
підприємствах 
 

25.01.2017 
23.02.2017 
28.03.2017 

 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
- 25 січня 2017 року   надано консультації по 
питанню  видачі майнових сертифікатів під 
час процесу врегулювання майнових 
відносин голові  Волянської сільської ради  
Владичаку  І. Ф.; 
23 лютого  2017 року  надано роз’яснення 
Ковалю Михайлу Михайловичу щодо видачі 
майнових сертифікатів та розподілу майна у 
КСГГ «Вигор»; 
-27 березня 2017 року  надано роз’яснення 
голові Тур’ївської сільської ради Мисіву В.І. 
щодо рішення про реорганізацію ССС 
«Верховина», під час якої правонаступником 
даної спілки стало  СК «Тур’є» 

59. Ініціювання питання 
перед ПФ, податковою 
службою району з 
метою сплати боргових 
зобов”язань про 
ініціювання ліквідації 
недіючих 
сільськогосподарських 
підприємств 

23.03.2017 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 23 березня 
2017 року надано методичну допомогу  
керівнику сільськогосподарського  
підприємства  ПА «Добробут» щодо 
передачі архіву та ліквідації підприємства 
 

60. Організація виконання 
заходів Програми 
діяльності Уряду 

01.01.-
31.03.2017 

Працівниками відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації у І кварталі 2017 року:  
20.01.2017 подано в департамент 
економічної політики інформацію про вільні 
приміщення «Сировинний Двір ПАТ 
«Льнокомбінат  Старосамбірський» та 
виробничі приміщення колишнього цеху 
м»ягких меблів для пропозицій інвесторам 
для розміщення виробництва. 
09.02.2017 підготовлено та подано в 
департамент міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного співробітництва 
пропозиції до проекту Державної програми 
розвитку Українських Карпат.  
14.02.2017 подано в департамент 
економічної політики інформацію про 
основні питання соціально-економічного 
розвитку, які потребують вирішення.  
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   17.02.2017 подано в департамент 
економічної політики інформацію про 
об»єкти території, що подані на 
фінансування в 2017 році.24.03.2017 подано 
в департамент дорожнього господарства, 
транспорту та зв’язку пропозиції для 
формування переліку об»єктів для ремонту 
доріг 

61. Організація виконання 
Програми соціально-
економічного та 
культурного розвитку 
Львівської області на 
2017 рік (в частині, що 
стосується 
Старосамбірського 
району) 

01.01.-
31.03.2017 

Працівниками відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації подано в Департамент 
економічної політики облдержадміністрації: 

  14.02.2017 інформацію про основні  
  питання  соціально-економічного розвитку,   
 які   потребують вирішення, відповідно до   
 запропонованих у листі напрямків. 
16.02.2017 інформативне наповнення 
платформи промислових підприємств. 
28.02.2017 інформацію щодо можливості 
представлення продукції підприємств 
району в каталозі експортери Львівщини.  
20.02.2017 подано в Департамент екології та 
природних ресурсів : 
23.02.2017 перелік розроблених районних  
та місцевих програм ОНПС ,для 
фінансування в 2017 року. 
03.03.2017 інформацію про співпрацю з 
іноземними інвесторами. 
27.03.2017 подано в Департамент паливно – 
енергетичного комплексу та 
енергозбереження : 
 «Програму енергозбереження для населення 
Старосамбірського району на 2017 рік» 

62. Організація виконання 
Програми соціально-
економічного та 
культурного розвитку 
Старосамбірського 
району на 2017 рік 

01.01.-
31.03.2017 

Працівниками відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації з метою організації 
виконання Програми соціально-
економічного та культурного розвитку 
Старосамбірського району на 2017 рік 
проведено  підсумки соціально - 
економічного і культурного розвитку району  
для прийняття відповідних рішень з 
забезпечення реалізації заходів з виконання 
Програми 
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63. Організація виконання 
рішень сесії 
Старосамбірської  
районної ради   

01.01.-
31.03.2017 

Керівництвом  райдержадміністрації 
видаються доручення на виконання рішень 
сесії Старосамбірської районної ради,  де 
вказуються конкретні виконавці та терміни 
виконання 

64. Забезпечення 
виконання вимог 
законодавства щодо 
призначення грошових 
виплат і компенсацій 

01.01.-
31.03.2017 

Управлінням  соціального захисту населення  
райдержадміністрації  у І  кварталі 2017 
року: 
- призначено ДСД –9209 сім’ям на суму 
44544,3 тис.грн.; 
- призначено житлові субсидії – 868 сім’ям 
на суму 4,6 млн.грн. 

65. Забезпечення 
проведення звірок з 
організаціями – 
надавачами 
комунальних послуг 

01.01.-
31.03.2017 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації  у І кварталі 2017 року 
проведено звірку з 12 організаціями – 
надавачами житлово – комунальних послуг  

66. Поповнення Єдиного 
державного 
автоматизованого 
реєстру пільговиків 

01.01.-
31.03.2017 

Управлінням соціального захисту населення  
райдержадміністрації у І кварталі 2017 року  
введено до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків - 28  
громадянам  

67. Організація роботи по 
збору та видачі 
посвідчень 
багатодітних сімей та 
дітей 

01.01.-
31.03.2017 

У І кварталі 2017 року  управлінням 
соціального захисту населення  
райдержадміністрації видано 23 посвідчення 
батькам    з багатодітних сімей та 76  
посвідчень дітям з   багатодітних сімей 

68. Організація роботи 
щодо прийому 
документів для 
присвоєння 
мешканцям району 
почесного звання 
Мати-Героїня 

01.01.-
31.03.2017 

У І кварталі 2017 року  громадяни району  
не подавали документи для присвоєння їм  
почесного звання Мати – Героїня  

69. Розробка заходів щодо 
соціального захисту  
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

01.01-
31.03.2017 

На виконання наказу відділу освіти № 21 від 
10.02.2016 року 21 учень, що потребує 
соціального захисту забезпечений 
безкоштовним харчуванням. Відділом освіти 
забезпечено безкоштовним харчуванням 130 
учнів загальноосвітніх шкіл, батьки яких 
брали участь (чи загинули) в зоні АТО та 6 
учням – переселенцям із зони АТО та АРК 
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70. Виконання 
невідкладних заходів 
щодо функціонування 
та розвитку освіти в 
районі 

01.01- 
31.03.2017 

9 березня 2017 року відбулось засідання 
постійної комісії з гуманітарних питань та 
соціальної політики Старосамбірської 
районної ради за участі директорів 
Старосамбірської ЗСШ І-ІІ ст. №1, 
Хирівської ЗСШ І-ІІ ст. , Хирівської школи-
інтернату, Стрілківської ЗСШ І-ІІІ ст., 
Стрлківської школи-інтернату та 
Добромильської ЗСШ І-ІІІ ст. Розглядалось 
питання «Створення опорних шкіл на 
території Старосамбірського району» 

71. Контроль за 
своєчасністю оплати 
праці працівникам 
освіти та соціальний 
захист педагогічних 
працівників 
 

01.01- 
31.03.2017 

Відповідно до плану роботи відділу освіти 
райдержадміністрації  з 3 січня по 31 
березня 2017 щопонеділка начальником 
відділу освіти райдержадміністрації 
М.В.Яворським проведено апаратні наради 
із бухгалтерами  та економістами відділу 
освіти щодо контролю за своєчасністю 
оплати праці (з метою виконання  статті 57 
Закону України  «Про освіту»). 
За підсумками наради дано відповідні 
доручення 

72. Ведення обліку та 
особових справ дітей – 
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, дітей, які 
потрапили в складні 
життєві обставини, 
кандидатів в 
усиновлення,  
прийомних батьків та 
батьків - вихователів 

01-
31.01.2017 
01-
28.02.2017 
01-
31.03.2017 

На обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 32 дітей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, 
які проживають у 12 сім’ях, батьки яких 
ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків та 54 дитини-сироти та дитини, 
позбавлені батьківського піклування. 
 У І кварталі 2017 року поставлено на облік 
13 дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах з 4 сімей, знято з обліку 7 дітей, 
які проживають у  3 сім’ях . 
Проводиться укомплектування особових 
справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які 
знаходяться на профілактичному обліку  
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73. Ведення обліку 
здійснення заходів 
щодо соціального 
захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, 
забезпечення контролю 
за дотриманням 
законодавства у цій 
сфері 

01-
31.01.2017 
01-
28.02.2017 
01-
31.03.2017 

Станом на 31 березня 2017 року на обліку у 
службі в справах дітей райдержадміністрації 
на первинному обліку перебуває 54  дитини, 
з них 16 діти-сироти та 38 діти, позбавлені 
батьківського піклування. 
Взято на первинний облік 4 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які знаходилися на повному 
державному утриманні у Лаврівському 
дитячому будинку відділу освіти 
райдержадміністрації та 2 влаштовано в 
сім’ю родичів, знайомих. Знято з 
первинного обліку 1 дитину, позбавлену 
батьківського піклування У зв’язку з 
досягненням повноліття.  
Проводиться укомплектування особових 
справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
Підготовлено форми звітності № 1-ОПС 
(річна) «Звіт про кількість дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування» та Інструкції щодо її 
заповнення»; форми звітності «Звіт про 
функціонування дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей №1-ДБСТ» 

74. Ведення Єдиного 
електронного банку 
даних дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, дітей, що 
підлягають 
усиновленню, дітей, 
які потрапили в 
складні життєві 
обставини, прийомних 
батьків та батьків - 
вихователів 
 

01-
31.01.2017 
01-
28.02.2017 
01-
31.03.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації проведено оновлення 
даних Єдиного електронного банку даних 
про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, і сім'ї потенційних 
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, 
прийомних батьків, батьків-вихователів 
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75. Здійснення контролю 
за матеріальним 
забезпеченням 
дитячого будинку 
сімейного типу в 
м.Добромиль, 
прийомної сім’ї м. 
Старий Самбір, станом 
життя, здоров’я, 
фізичного і психічного 
розвитку вихованців та 
прийомної дитини 

До 
10.01.2017 
До 
10.02.2017 
До 
10.03.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 24 січня 2017 року, 10 
лютого 2017 року та 10 березня 2017 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль та 31 січня, 24 лютого 2017 року, 
24 березня 2017 року  відвідано вихованця 
прийомної сім’ї м. Старий Самбір. 
У І кварталі 2017 року виплачено грошове 
забезпечення батькам-вихователям та  
соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, які 
проживають у ДБСТ  та виплачено грошове 
забезпечення прийомним батькам та 
соціальна допомога дитині, позбавленій 
батьківського піклування, яка проживає у 
прийомній сім’ї у сумі 90972.60 грн.   

76. Організація  обліку 
дітей, які можуть бути 
усиновлені, осіб, які 
бажають усиновити 
дитину  проведення  
перевірок   за 
дотриманням прав 
дітей після 
усиновлення 

До 
31.01.2017 
До 
28.02.2017 
До 
31.03.2017 

В службі у справах дітей 
райдержадміністрації на обліку перебуває 10 
дітей,  які можуть бути усиновлені. 
 Перевірки умов проживання та виховання  
усиновлених дітей заплановані на ІІІ квартал 
2017 року  

77. Ведення реєстру житла 
та майна дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування та  обліку 
нерухомого майна 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

До 
31.01.2017 
До 
28.02.2017 
До 
31.03.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації оновлено реєстр житла 
та майна  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, облік нерухомого 
майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, інформацію 
введено до Єдиного електронного банку  

78. Організація роботи та 
надання практичної 
допомоги органам 
місцевого 
самоврядування щодо 
виконання заходів у 
сфері цивільного 
захисту 

01.01.-
31.03.2017 

Сільським, селищним, міським радам 
району надано методичну допомогу з питань 
утримання захисних споруд цивільного 
захисту у мирний час та особливий період, 
здійснення протизсувних заходів на 
підвідомчих територіях, запобігання 
надзвичайних ситуацій пов’язаних із 
випалюванням сухої рослинності та 
побутового сміття 
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79. Моніторинг виконання 
підприємствами ЖКГ 
заходів з оснащення 
приладами 
технологічного обліку 

01.01.-
31.03.2017 

Працівниками сектору житлово – 
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації щовівторка протягом І 
кварталу 2017 року здійснювався контроль 
по підготовці заходів підприємствами тепло 
- водопостачання  щодо встановлення та 
повірки  лічильників 

80. Моніторинг виконання    
органами місцевого 
самоврядування 
питань дотримання 
законодавства щодо 
встановлення тарифів 

01.01.-
31.03.2017 

Працівниками сектору житлово – 
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації протягом І кварталу 
2017 року проведено аналіз вихідних даних, 
наданих місцевими радами щодо 
необхідності зміни тарифів на комунальні 
послуги 

81. Видача будівельних 
паспортів забудови 
земельних ділянок 

01.01.-
31.03.201  

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом І кварталу 
2017 року видано 14  будівельних паспортів 
забудови земельних ділянок 

82. Видача містобудівних 
умов та обмежень 
забудови земельної 
ділянки 

01.01.-
31.03.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом І кварталу 
2017 року видано одні  містобудівні умови 
обмежень  забудови земельної  ділянки 

83. Видача висновку про 
погодження проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки 

01.01.-
31.03.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  І кварталі 2017 року 
видано 26 висновків про погодження 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

84. Видача паспорту 
прив’язки тимчасової 
споруди для 
провадження 
підприємницької 
діяльності 

01.01.-
31.03.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  І кварталі 2017 року 
паспорти прив’язки тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності не 
видавались, у зв’язку з відсутністю звернень 
громадян 

85. Дотримання норм 
чинного законодавства 
у сфері надання 
адміністративних 
послуг та послуг 
дозвільного характеру 

01.01.-
31.03.2017 

Робота Центру ведеться із дотриманням 
норм чинного законодавства у сфері надання 
адміністративних послуг та послуг 
дозвільного характеру 
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86. Проведення 
Моніторингу 
упорядкування 
архівних документів та 
передавання на 
державне зберігання в 
архівному відділі 
райдержадміністрації 

01.01.-
31.03.2017 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації у І кварталі 2017 року 
на державне зберігання  прийнято 
управлінську документацію в кількості 122 
одиниць зберігання таких частин фондів:  
-Нижанковицька селищна виборча комісія № 
12554 смт Нижанковичі Старосамбірського 
району Львівської області  з перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських 
голів 18 грудня 2016 року в кількості 7 
одиниць зберігання. 
- Чаплівська сільська рада за 2003 -2012 
роки в кількості 34 одиниці зберігання. 
- відділу Держгеокадастру у 
Старосамбірському районі Львівської 
області за 1996-2017 роки  в кількості 81 
одиниця зберігання  

87. Проведення аналізу та 
підготовка звіту про 
виконання районного 
бюджету району за  
2016 рік 

01.01.-
31.03.2017 

На засіданні Колегії райдержадміністрації 21 
лютого 2017 року розглянуто  виконання 
районного бюджету   та  бюджету  району за 
2016 рік. За  підсумками  засідання  Колегії  
підготовлено проект  розпорядження 

88. Проведення 
моніторингу стану 
виконання місцевих 
бюджетів району 
протягом кварталу та 
підготовка матеріалів 
за результатами 
аналізу для розгляду на 
нарадах 

01.01.-
31.03.2017 

Протягом І кварталу 2017 року проведено 
моніторинг стану виконання місцевих 
бюджетів район та підготовлено матеріали 
за результатами аналізу для розгляду на 
нарадах 

89. Здійснення експертизи 
рішень міських, 
селищних та сільських 
рад про затвердження 
місцевих бюджетів на 
2017 рік та  внесення 
змін до відповідних 
бюджетів  

01.01.-
31.03.2017 

Протягом першого кварталу 2017 року 
проведено експертизу  рішень  місцевих  рад  
району  про  затвердження бюджетів  на  
2017 рік. За наслідками  проведеної  
експертизи  надіслано  висновки  щодо 
виявлених  порушень з метою їх усунення  
та  недопущення  в майбутньому. 
Проведено  експертизу  усіх  рішень  
місцевих рад  щодо внесення  змін  до 
показників  відповідних бюджетів у І 
кварталі   2017 року 
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90. Підготовка проектів 
рішень та проектів 
розпоряджень щодо  
внесення змін до 
районного бюджету 
Старосамбірського 
району  на 2017 рік 

01.01.-
31.03.2017 

Фінансовис управлінням 
райдержадміністрації у І кварталі 2017 року: 
- підготовлено  та подано на розгляд сесії  
районної ради 2 проекти рішень “Про 
внесення змін до показників  районного 
бюджету Старосамбірського району  на  
2017 рік”, та “Про  затвердження  угод на 
виконання повноважень  між місцевими 
бюджетами Старо-самбірського району  на 
2017 рік .”; 
- підготовлено  та  подано 6 проектів  
розпоряджень щодо  внесення змін до 
показників районного бюджету на 2017 рік 
та  про затвердження заходів щодо 
наповнення місцевих бюджетів, дотримання 
жорсткого режиму економії бюджетних 
коштів, посилення фінансово - бюджетної 
дсципліни у  2017 році 

91. Підготовка звіту про 
роботу 
Старосамбірської 
райдержадміністрації у 
ІУ кварталі 2016 року 
та у 2016 році 

До  
15.01.2017 

Відділом з питань організаційної роботи та 
інформаційної діяльності і комунікацій з 
громадськістю апарату райдержадміністрації 
узагальнено матеріали по виконанні планів 
роботи відділів, управлінь та структурних 
підрозділі райдержадміністрації у І кварталі 
2017 року. Підготовлений звіт 14 квітня 
2017 року   затверджено головою  
райдержадміністрації 

92. Комісійні виїзди за 
зверненнями громадян 
щодо дотримання 
будівельних норм і 
правил при забудові 
територій 

01.01.-
31.03.2017 

Протягом І кварталу 2017 року проведено 1 
виїзд за зверненням громадян  у с. Муроване 
щодо вирішення спірного питання спільного 
заїзду 

93. Надання допомоги по 
веденню первинного 
бухгалтерського обліку 
головним бухгалтерам 
сільськогосподарських 
підприємств 

18.01.2017 
 

18 січня 2017 року головним спеціалістом  
відділу агро - промислового розвитку  
Грицик О.П.  проведено консультації  по 
правильності заповнення річної та 
квартальної  звітності. (баланс та форма 2 ) 
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94. Надання практичної 
допомоги  
сільськогосподарським 
підприємствам   з 
питань  розвитку  
галузі рослинництва 
тваринництва, 
розвитку фермерства 

20.01.2017 
14.02.2017 
17.03.2017 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
- 20 січня 2017 року  проведено виїзд по 
обстеженню посівів озимого ріпаку, при 
якому виявлено, що посіви озимого ріпаку  
після перезимівлі знаходиться у 
задовільному стані; 
- 10 лютого та 15 березня 2017 року спільно 
з інспектором по якості насіння Возняком 
В.М. проведено виїзд у сільськогосподарські  
підприємства  по перевірці зберігання 
насіннєвого матеріалу  для забезпечення 
виконання комплексу весняно-польових 
робіт 

95. Виїзд у 
сільськогосподарські  
підприємства по 
перевірці дотримання 
вимог з охорони праці, 
техніки безпеки, 
безпеки дорожнього 
руху та протипожежної 
безпеки. 

22.02.2017 24 лютого 2017 року головним спеціалістом 
Назаревичем О.Я. здійснено виїзд  у 
сільськогосподарські  підприємства, по 
перевірці   проведення інструктажу по 
техніці безпеки і охороні праці та по  
перевірці готовності сільськогосподарської 
техніки до початку проведення весняно-
польових робіт  

96. Проведення перевірки 
Чаплівської  сільської 
ради щодо стану 
діловодства та архівної 
справи 

23.01.2017 23 січня 2017 року працівниками архівного 
відділу райдержадміністрації проведено 
перевірку Чаплівської  сільської ради щодо 
стану діловодства та архівної справи 

97. 
 

Організація роботи із 
соціальними  
працівниками  органів 
місцевого 
самоврядування 

23.01.2017 
27.02.2017 
27.03.2017 

Управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації у І кварталі 2017 року 
проведено перевірку роботи 3 соціальних 
працівників  (с. Чаплі,  с.Великосілля та с. 
В.Лінина) 

98. Проведення зустрічних 
перевірок по 
підприємствах, 
організаціях, 
установах, різних форм 
власності шляхом 
запиту або із 
відвідуванням місця 
роботи 

27.01.2017 
24.02.2017 
24.03.2017 

В І кварталі 2017 року управлінням  
соціального захисту населення 
райдержадміністрації  проведено 3422 
зустрічних перевірок: 7 шляхом перевірки 
по підприємствах; 3415– шляхом запитів. 
Кількість обстежених сімей, проведених з 
метою підтвердження їх права на 
призначення соціальних допомог – 433 

99. Надання методичної 
допомоги сільським 
радам  з питань 
розвитку сільських 
територій та створення 
кооперативів. 

09.02.2017 
 
 

9 лютого  2017 року головним спеціалістом   
Чопко Н.В.  спільно з представником СОК 
«Прикарпатський» Олійником Л. С. 
обговорено питання щодо заготівлі та 
зберігання плодоовочевої продукції 
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100. Проведення перевірки 
Лютовиської сільської 
ради щодо стану 
діловодства та архівної 
справи 

17.02.2017 17 лютого 2017 року працівниками 
архівного відділу райдержадміністрації 
проведено перевірку Лютовиської сільської 
ради щодо стану діловодства та архівної 
справи 

101. Виїзди в  Народні  
Доми з метою надання 
методичної допомоги в 
роботі 
 

01.01.-
31.03.2017 

Методистами районного Народного дому у І 
кварталі 2017 року з метою надання  
практичної та методичної допомоги 
Народним домам  проведено виїзди в 
наступні населені пункти району:  
села Мшанець, Галівка, Плоске, Виців, 
Бабино (7 лютого 2017 року), села 
Волошиново, Росохи, Біличі,           
Стрільбичі (14 лютого2017 року), села 
Чаплі, Іванів, Райнова, Гуманець (21 лютого 
2017 року), села Сусідовичі, Надиби (27 
лютого 2017 року), села  Ріп’яно, Смерічка, 
Дністрик Головецько, Золотнівка, Тисовиця 
(7 березня 2017 року), села Великосілля, 
Соснівка, В.Лінина, Лаврів (14 березня 2017 
року), села Скелівка, Засадки, Городовичі, 
Слохиня, Поляна Хирівська (21 березня 2017 
року),села  Терло, Максимівка (27 березня 
2017 року) 

102. Участь в операціях з 
метою профілактики 
бездоглядності та 
безпритульності серед 
дітей: ,,Діти вулиці ”, 
,,Вокзал ”, 
Всеукраїнського рейду 
,,Урок ”. 

01-
31.01.2017 
01-
28.02.2017 
01-
31.03.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації спільно з 
Старосамбірським ВП Самбірського відділу 
поліції ГУ НП у Львівській області у І 
кварталі 2017 року проведено 6 рейдів, 
зокрема:  
12.01.2017 – на території Білицької сільської 
ради; 
27.01.2017 – на території Волошинівської 
сільської ради; 
06.02.2017 – на території Волянської 
сільської ради; 
24.02.2017 – на території Грозівської 
сільської ради; 
03.03.2017 – на території Міженецької 
сільської ради; 
30.03.2017 – на території Мурованської 
сільської ради. 
За підсумками проведених рейдів не 
виявлено  неповнолітніх, схильних до 
бродяжництва та жебракування 



 

 

29 

103. Проведення перевірок 
місць концентрації 
дітей, ведення обліку 
дітей, що проживають 
у неблагополучних 
сім’ях, проведення 
профілактичної роботи 
з дітьми з метою 
запобігання вчинення 
ними правопорушень     

До 
31.01.2017 
28.02.2017 
31.03.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом І кварталу 
2017 року  проведено перевірки умов 
проживання  20 дітей, які проживають у 6 
сім’ях,    в якій батьки або особи що їх 
заміняють, ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків 

104. Проведення перевірки 
умов проживання 
дітей, які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах  та 
індивідуальної 
профілактичної роботи 
з дітьми, які 
виховуються в сім’ях, 
батьки яких не 
виконують своїх 
обов’язків щодо 
виховання дітей. 

До 
31.03.2017 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом І кварталу  
2017 року проведено   перевірку умов 
проживання  5 дітей, які проживає у 2 сім’ях 
та перебуває на профілактичному обліку  

105. Перевірка виховної 
роботи в навчальних 
закладах району. 
 

До 
31.03.2017 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у І кварталі 2017 року  
проведено   перевірки виховної роботи в 
наступних навчальних закладах:  
25.01.2017 у Лаврівському дитячому 
будинку відділу освіти 
райдержадміністрації; 
26.01.2015 року у Добромильцькому та 
Нижанковицькому ПЛ; 
10.02.2017 у Волошинівськиій ЗСШ І-ІІ 
ступенів; 
17.02.2017 у Топільницькій ЗСШ І-ІІ 
ступенів; 
18.03.2017 у Тур»ївській ЗСШ І-ІІІ ступенів 
22.03.2017  у Грозівській ЗСШ І-ІІ ступенів 
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106. Проведення перевірки 
умов проживання  
дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та їх 
опікунів 
піклувальників 
 

До 
31.01.2017 
28.02.2017 
31.03.2017 

Перевірки умов проживання  дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 
не проводилися.  
У лютому 2017 року проведено 1 перевірку 
умов проживання  кандидата в 
піклувальники на території Хирівської 
міської ради.  
14 березня 2017 року  проведено виїзд 
кандидатів в опікуни, піклувальники  для 
встановлення контакту з дітьми у 
Лаврівський дитячий будинок відділу освіти 
райдержадміністрації 

107. Проведення перевірок, 
щодо забезпечення 
збереження житлових та 
майнових прав дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

До 
 31.03. 2017
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у І кварталі 2017 року  
проведено аналіз отриманої інформації на 
запити у місцеві ради з метою підготовки 
звітів про стан збереження житла та майна 
дітей 
 

108. Ведення контролю за 
функціонуванням ДБСТ 
м. Добромиль та 
прийомною сім’єю м. 
Старий Самбір 

До 
10.01.2017 
10.02.2017 
10.03.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 24 січня 2017 року, 10 
лютого 2017 року та 10 березня 2017 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль  і  31 січня, 24 лютого, 24 
березня 2017 року вихованця прийомної 
сім’ї м. Старий Самбір 

109. Проведення перевірки у 
інтернатних закладах 
району та Лаврівському 
дитячому будинку 
відділу освіти 
райдержадміністрації 

До 
31.03.2017  
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації проведено наступні  
перевірки: 
02.03.2017 у Хирівській  школі-інтернат; 
09.03.2017 у Стрілківській школі-інтернат;   
16.03.2017 у Нижанковицькому ПЛ; 
27.03.2017 у Буківському дитячому будинку 
- інтернат  

110. Надання практичної 
допомоги по питаннях 
туризму власникам 
агроосель та особам, 
які бажають займатися 
сільським туризмом 

01-
31.01.2017 
01-
28.02.2017 
01-
31.03.2017 
 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації у І кварталі 2017 року 
надавалася практична допомога по питаннях 
організаційно-правових форм діяльності 
сільського туризму та методична література 
із сільського зеленого туризму власникам 
агроосель 
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111. Проведення  перевірок 
у Тур’ївській  та 
Ясенице – Замківській  
сільських радах   за 
здійсненням органами 
місцевого 
самоврядування 
делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади  
 

16.02.2017 
16.03.2017 
 

Комісією для проведення  перевірок за 
здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади у І кварталі 2017 
року проведено два виїзди, а саме: 
-  16 лютого 2017 року в Тур»ївську   
сільську раду; 
- 16 березня 2017 року у Ясенице – 
Замківську  сільську раду. 
За результатами перевірки складено 
відповідні акти, які розглянуто на засіданні 
виконавчого комітету  вищевказаних 
сільських рад та подано інформації про 
усунуті порушення  

112. Надання практичної 
допомоги органам 
місцевого 
самоврядування, 
підприємствам, 
установам та 
організаціям району 
щодо проведення 
навчань та тренувань з 
цивільного захисту 

01.01.-
31.03.2017 

Секторомз питань цивільного захисту  
постійно надається практична допомога 
сільським, селищним, міським радам, 
підприємствам, організаціям та установам 
району з підготовки та проведення навчань і 
тренувань з цивільного захисту 

113. Нарада з керівниками 
управлінь, відділів, 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації, 
працівниками апарату 

01.01.-
31.03.2017 

Головою райдержадміністрації у І кварталі 
2017 року проведено 10 нарад  з керівниками 
управлінь, відділів, структурних підрозділів 
райдержадміністрації, а саме: 10, 23, 30 
січня, 6, 13, 27 лютого, 07, 13, 22 та 27 
березня 2017 року. За результатами наради  
прийнято  відповідні доручення (№1/01-10 
від 11.01.2016 року, №5/01-10 від 24.01.2017 
року, №7/01-10 від 31.01.2017 року, №13/01-
10 від 06.02.2017 року, №15/01-10 від 
13.02.2017 року,  №22/01-10 від 28.02.2017 
року, №25/01-10 від 07.03.2017 року, 
№27/01-10 від 14.03.2017 року, № 32/01-10 
від 22.03.2017, № 35/01-10 від 28.03.2017) 

114. Проведення семінарів, 
навчань з головними 
розпорядниками  
(розпорядниками 
нижчого рівня)  коштів 
районного бюджету, 
виконавчими 
комітетами місцевих 
рад району та іншими 
учасниками 
бюджетного процесу  

01.01-
31.03.2017 

Проведення семінарів, навчань з головними 
розпорядниками (розпорядниками нижчого 
рівня) коштів районного бюджету, 
виконавчими комітетами місцевих рад 
району та іншими учасниками бюджетного 
процесу перенесено на квітень 2017 року 
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115. Проведення нарад з 
субєктами надання  
адміністративних  
послуг щодо 
забезпечення надання 
послуг через ЦНАП 

01.01.-
31.03.2017 

30 січня та 8 лютого 2017 року проведено 
наради із представниками 
Старосамбірського районного управлінням 
юстиції у Львівській області щодо роботи в 
системі АРМ «Оператор» та  
Старосамбірського районного сектору ДМС 
України у Львівській області щодо змін 
чинного законодавства України у сфері 
ДМС 

116. Нарада з питань 
виконання Програми 
соціально – 
економічного і 
культурного розвитку 
у 2017 році  

До  
10.01.2017 
 

10.01.2017 року першим заступником голови 
райдержадміністрації проведено нараду з 
керівниками управлінь, відділів та 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації з питання виконання 
Програми соціально – економічного і 
культурного розвитку у 2017 році 

117. Нарада з питань 
формування 
пропозицій з 
фінансування цільових 
програм у 2017 році  

24.01.2017 17 січня 2017 року першим заступником 
голови райдержадміністрації проведено 
нараду з керівниками управлінь, відділів та 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації з питань формування 
пропозицій з фінансування цільових 
програм у 2017 році. За результатами 
проведеної наради дано завдання подати 
перелік пропозицій для узагальнення та 
подачі на розгляд сесії Старосамбірської 
районної ради 

118. Нарада з бухгалтерами 
сільськогосподарських 
підприємств  по 
складанню річних 
звітів за 2016 рік  та 
планових показників 
на 2017 рік 

24.01.2017 24 січня 2017 року головним спеціалістом 
відділу агро-промислового розвитку 
райдерж-адміністрації Грицик О.П. 
проведено нараду  з бухгалтерами 
сількогосподарських  підприємств району по 
складанню річних звітів за 2016 рік  та 
планових показників на 2017 рік 

119. Нарада з працівниками 
культури району 

26.01.2017 
23.02.2017 
30.03.2017 

26 січня, 23 лютого, 30 березня 2017 року 
начальником відділу культури П. Юрчиком 
та директором ЦБС В.Сольчаник проведено  
наради з працівниками культури району, на 
яких розглянуто наступні питання: 
- щодо визначення пріоритетних напрямків 
роботи в 2017 році; 
-  робота бібліотек та Народних домів у 
сучасних умовах; 
- досягнення відповідності бібліотечного 
фонду до потреб користувачів 
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120. Проведення нарад з 
керівниками 
загальноосвітніх 
закладів  району 
 
 
 

26.01.2017 
30.03.2017 
 

16 лютого 2017 року в сесійній залі засідань 
районної ради начальником відділу освіти 
М.В.Яворським проведено нараду 
керівників закладів освіти району щодо 
економії коштів на оплату комунальних 
послуг (природний газ, електроенергія) у 
закладах освіти району. 
2 березня 2017 року проведено нараду з 
керівниками ЗНЗ відповідно до порядку 
денного: 
1.Підсумки атестаційної експертизи 
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗСШ 
І-ІІ ст. с. Стара Ропа, ЗСШ І-ІІ ст. с. 
Муроване). 
2. Підсумки участі учнів району в обласних 
олімпіадах з навчальних предметів. 
3.Особливості реєстрації на ЗНО-2017 року. 
4.Різне 
Присутніх було ознайомлено із 
відповідними нормативно-правовими 
документами та доведена відповідна  
інформація до виконання та відома 

121. Навчання семінар з 
головами та  
секретарями сільських, 
селищних, міських рад 

31.01.2017 
28.02.2017 
28.03.2017 

Головою райдержадміністрації  Бонком О.Е. 
та керівником апарату райдержадміністрації 
Годом М.М. у І кварталі 2017 року   
проведено 31 січня 2017 року  навчання – 
семінар з головами та секретарями 
сільських, селищних, міських рад району та 
наради з сільськими, селищними, міськими 
головами  26 січня і 17 березня 2017 року 

122. Нарада з питань 
недопущення  
винекнення  
заборгованості за 
енергоносії 
підприємствами 
житлово – комуналь 
ного господарства  

03.02.2017 
 

3 лютого 2017 року першим заступником 
голови райдержадміністрації з  керівниками 
підприємств ЖКГ проведено наради, на яких  
визначено шляхи та заходи щодо ліквідації 
та не допущення заборгованості за 
енергоносії підприємствами ЖКГ  
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123. Семінар керівників 
ЗНЗ І-ІІІ ступенів з 
питань організації та 
проведення атестації 
керівників та 
педагогічних 
працівників у 
2016/2017 навчальному 
році на базі 
Старосамбірської ЗСШ 
І-ІІІ ст. № 1  

07.02.2017 2 березня 2017 року на базі 
Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ ст. №1 
методистом районного інформаційно-
методичного центру Зиблікевич А.П. 
проведено семінар для керівників ЗНЗ 
району на тему: «Система роботи 
навчального закладу з проведення атестації 
педагогічних працівників у 2016-2017 
навчальному році». 
Розглянуто наступні питання: 
- організація та строки проведення атестації 
педагогічних працівників; 
- підстави для перенесення строку атестації; 
- права та обов’язки членів атестаційної 
комісії І рівня, згідно Типового положення 

124. Засідання школи 
молодого вчителя-
словесника  на базі 
Передільницької ЗСШ 
І-ІІ ст. на тему: 
«Педагогічна культура 
вчителя на уроці» 

08.02.2017 Засідання школи молодого вчителя -
словесника  на базі Передільницької ЗСШ І-
ІІ ст. на тему: «Педагогічна культура 
вчителя на уроці» перенесено на ІІІ квартал 
2017 року 

125. Засідання школи 
молодого вчителя 
іноземних мов на базі 
Хирівської школи-
інтернат 

09.02.2017 9 лютого 2017 року відбувся районний 
семінар молодих учителів іноземних мов 
«Шляхи активізації комунікативно-
пізнавальної діяльності в процесі вивчення 
іноземної мови на уроках та в позакласній 
роботі» на базі Хирівської школи-інтернату. 
У семінарі брали участь 10 молодих 
учителів району.  
Педагогами закладу було проведено 
майстер-класи, методичну панораму 
стратегій навчання, ярмарку апробованих 
педагогічних ідей за методикою МАС та 
задіяно молодих колег у тренінгах.  
Районний семінар молодих учителів мав 
практичне спрямування 

126. Нарада з питань 
дотримання чинного 
законодавства у сфері 
поводження з ТПВ 

10.02.2017  Першим заступником голови 
райдержадміністрації 10 лютого 2017 року з 
органами місцевого самоврядування та 
керівниками операторами-перевізниками 
ТПВ проведено наради з питань  дотримання 
чинного законодавства у сфері поводження з 
ТПВ та залучення всіх населених пунктів 
району до централізованого збору та вивозу 
ТПВ 



 

 

35 

127. Нарада-семінар 
завідувачів ДНЗ, 
директорів НВК 
району на тему: 
«Засоби формування 
професійної 
компетентності 
молодих спеціалістів у 
ДНЗ. Самоосвіта 
педагогічних 
працівників – одна з 
умов їхнього 
професійного 
зростання» 
 

16.02.2017 Нараду – семінар перенесено на ІІІ квартал 
2017 року 

128. Семінар заступників 
керівників з виховної 
роботи на базі 
Старосамбірської ЗСШ 
І-ІІІ ст. № 2 на тему « 
Виховна система 
школи, як 
оптимальний простір 
життєтворчості 
особистості» 
 
 

21.02.2017 21 лютого 2017 року на базі 
Старосамбірської ЗСШ №2 І-ІІІ ст.  відбувся 
семінар заступників директорів навчальних 
закладів району з виховної роботи на тему  
«Виховна система школи, як оптимальний 
простір життєтворчості особистості». 
Заступником директора РІМЦ Лешкович 
М.С. подані теоретичні, нормативно-правові 
засади з теми,  та презентовано деякі 
аспекти  побудови нової школи: інновації 
щодо організації виховання в системі освіти. 
Акцентовано увагу на реалізації у ЗНЗ 
району Основних орієнтирів  національного 
виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ Львівщини. 
Л.І.Дробіняк, заступник директора з 
виховної роботи НВК с.Скелівка, 
презентувала програму   «Батьківська освіта 
як сладова виховної програми школи»,  
запропоновано  створення у навчальних 
закладах шкіл свідомого батьківства 
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129. Нарада-семінар 
вихователів 
дошкільних груп ЗНЗ 
району на тему: 
«Змістовне наповнення 
освітньої роботи з 5-
річними дітьми. 
Ключові освітні 
завдання – показники 
компетентності 
випускника ДНЗ» 

23.02.2017 22 лютого 2017 року у залі засідань районної 
ради відбулась нарада-семінар вихователів 
дошкільних груп ЗНЗ району на тему 
«Змістове наповнення освітньої роботи з 5-
річними дітьми. Ключові освітні завдання – 
показники компетентності випускника 
ДНЗ». Розглянуто наступні питання: 
- змістове наповнення освітньої  роботи з 5-
річними дітьми; 
- перелік навчальних видань, 
рекомендованих МОН України для 
використання у роботі ДНЗ; 
- про дотримання порядку прийому дітей у 
ДНЗ; 
- вимоги щодо створення предметно-
ігрового середовища; 
- показники компетентності випускника ДНЗ 

130. Проведення наради з 
сільськими, 
селищними, міськими 
головами по питанні 
«Проведення 
попереджувальних 
заходів із пропуску 
льодоходу, весняної 
повені 2017 року»» 

23.02.2017 У зв’язку з відсутністю протягом зими 
значного снігового покриву та льодоставу на 
водних об’єктах проведення наради з цього 
питання не було потреби 

131. Семінар педагогів 
організаторів району  
на базі Ясенице-
Замківської ЗСШ І-ІІ 
ст. на тему: 
«Виховання ціннісного 
ставлення особистості 
до природи» 
 

27.02.2017 Семінар педагогів організаторів району  на 
базі Ясенице-Замківської ЗСШ І-ІІ ст. на 
тему: «Виховання ціннісного ставлення 
особистості до природи» перенесено на 20 
квітня 2017 року 
 

132. Практикум для 
молодих бібліотекарів 
на тему: «Бібліотечна 
документація» та 
«Етика бібліотечного 
працівника» 

01-
31.03.2017 

Протягом березня 2017 року працівниками 
центральної районної системи  надавалися 
методичні поради працівнику бібліотеки-
філії смт. Стара Сіль по питаннях 
«Бібліотечна документація» та «Етика 
бібліотечного працівника» 
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133. Семінар учителів 
історії на базі НВК 
с.Велика Лінина 

07.03.2016 7 березня 2017 року на базі НВК с.Велика 
Лінина методистом районного 
інформаційно-методичного центру Вориком 
Б.В. проведено семінар учителів історії 
Старосамбірського, Стрільбицького та 
Стрілківського освітніх округів. 
Проаналізовано проведення ЗНО в 2015/16 
навчальному році та акцентовано увагу на 
проведення ЗНО в 2016/17 навчальному році 

134. Навчання з 
секретарями органів 
місцевого 
самоврядування з 
питань впорядкування 
документів  

13.03.2017 13 березня 2017 року начальником архівного 
відділу райдержадміністрації  проведено 
навчання – семінар із секретарями місцевих 
рад району та відповідальними за 
діловодство в установах району на тему 
«Про проведення експертизи цінності 
документів в установах» 

135. Семінар заступників 
керівників з 
навчально-виховної 
роботи І-ІІІ ступенів на 
базі Стрілківської 
школи-інтернат на 
тему «Використання 
«хмарних технологій» 
у навчально-
виховному процесі» 

14.03.2017 У Стрілківській школі-інтернат І-ІІІ ступенів 
28 лютого 2017 року відбувся науково-
практичний семінар  «Організаційно - 
педагогічні умови особистої та соціальної 
самореалізації учня навчального закладу 
нового типу», який об’єднав звіт про 
завершення школою експериментально-
дослідної роботи за вказаною темою і 
чергове засідання  заступників директорів з 
НВР шкіл району І – ІІІ ступенів.  У семінарі 
брали участь науковий керівник 
експерименту школи к.п.н, доцент кафедри 
МППДО університету ім. Б.Грінченка Г.Д. 
Щекатунова, методисти  РІМЦу. Із 
вітальним словом виступив директор школи  
Я.І. Циб. 
(У зв’язку з завершенням експерименту у 
Стрілківській школі-інтернат та на 
пропозицію  доцента кафедри МППДО 
університету ім. Б.Грінченка Г.Д. 
Щекатунової змінено тему семінару) 

136. Семінар-тренінг  для 
педагогів-організаторів 
«Громадська школа 
лідерства у ЗНЗ» 

15.03.2017  15 березня 2017 року на базі 
Старосамбірської ЗСШ № 1 І-ІІІ ст. 
заступником директора РІМЦ Лешкович 
М.С. у рамках семінару-тренінгу для 
педагогів-організаторів  на тему 
«Громадська школа лідерства у ЗНЗ»  
проведено також школу молодого педагога-
організатора 
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137. Нарада з керівниками 
та спеціалістами 
господарств з питань  
підготовки до весняно 
– польових робіт та 
підсумків посіву 
ранніх зернових 
культур 

15.03.2017 
 

15 березня 2017 року в Самбірській 
райдержадміністрації проведено спільну 
нараду з керівниками та агрономами 
сільськогосподарських  підприємств     з 
питань забезпечення мінеральними 
добривами, проходження навчання 
керівників та медичного огляду працівників, 
які працюватимуть з засобами захисту 
рослин 

138. Засідання школи 
молодого вчителя 
початкових класів на 
базі НВК 
с.Торгановичі 

22.03.2017 22 березня  2017 року на базі НВК с. 
Торгановичі методистом районного 
інформаційно-методичного центру Потічним 
Р.І. організовано засідання школи молодого 
вчителя початкових класів на тему 
«Використання ІКТ на уроках у початкових 
класах» досвідчені вчителі-початківці 
даного НВК дали цікаві та змістовні відкриті 
уроки для своїх молодих колег 

139. Семінар заступників 
керівників з 
навчально-виховної 
роботи І-ІІ ступенів на 
базі Білицької ЗСШ І-ІІ 
ст.  на тему 
«Внутрішній контроль 
як засіб підвищення 
якості освіти» 

23.03.2017 14 березня 2017 року на базі Білицької ЗСШ 
І-ІІ ст. відбувся семінар  на тему 
«Внутрішній контроль як засіб підвищення 
якості освіти». В рамках семінару проведено 
відкриті уроки та  круглий стіл. Методичні 
рекомендації з питань здійснення 
внутрішньо – шкільного контролю 
учасникам семінару надала директор РІМЦу  
Горбова М.В. 

140. Семінар завідувачів 
ЗНЗ І-І ступеня на базі 
Губицької ЗСШ І 
ступеня  на тему 
«Удосконалення 
інноваційних форм і 
методів піднесення 
ефективності 
навчально-виховного 
процесу» 

25.03.2017 16 березня 2017 року на базі Губицької ЗСШ 
І ступеня  методистом районного 
інформаційно-методичного центру Потічним 
Р.І. проведено семінар завідувачів ЗНЗ І ст. 
на тему «Удосконалення інноваційних форм 
і методів піднесення ефективності 
навчально-виховного процесу». Учителями 
даного закладу проведено ряд відкритих 
уроків та підготовлено виховний захід 
«Українська перлинка» 
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141. Нарада з сільськими, 
селищними, міськими 
головами та 
районними 
спеціалізованими 
службами ЦЗ по 
питанні «Про пожежу 
та екологічну ситуацію 
в районі, пов’язану із 
спалюванням сухої 
рослинності, її 
залишків та 
побутового сміття» 

28.03.2017 27 лютого 2017 року під час засідання 
комісії ТЕБ і НС,  на яке було запрошено 
голів сільських, селищних, міських рад було 
заслухано та обговорено питання «Про 
пожежну та екологічну ситуацію в районі, 
пов’язану із спалюванням сухої рослинності, 
її залишків та побутового сміття» 

142. Проведення наради з 
керівниками і 
бухгалтерами 
сільськогосподарських   
підприємств району з 
питань розрахунку за 
оренду земельних і 
майнових паїв 
 

30.03.2017 
 
 

30 березня 2017 року головним спеціалістом 
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Чопко Н.В. проведено 
нараду  з бухгалтерами 
сільськогосподарських підприємств з питань 
розрахунку за оренду земельних паїв у 2016 
році, розглянуто питання заборгованості 
орендної плати ТзОВ «Прикарпаття  Інвест» 
та перегляд розміру орендної плати 

143. Засідання Колегії 
відділу культури 
райдержадміністрації  з 
питання: “Про 
культурно-
просвітницьку роботу 
Народних домів і 
бібліотек” 
 

21.02.2017 
28.03.2017 

 

Начальником відділу культури 
райдержадміністрації  П. Юрчиком 21 
лютого 2017 року проведено засідання  
Колегії відділу культури Старосамбірської 
райдержадміністрації за участі  директора 
ЦБС  Сольчаник В.О., Великолінинської, 
Великосільської, Тершівської сільських рад, 
та 28 березня 2017 року за участі Білицької, 
Волошинівської, Стрільбицької, 
Страшевицької сільських рад, на яких 
обговорювалися питання щодо виконання 
відповідних заходів для забезпечення 
основних критеріїв якості роботи, 
проведення культурно-просвітницьких 
заходів з нагоди відзначення державних 
свят, ювілейних дат. За результатами 
засідання підготовлено  проекти рішень 
Колегії 

144. Урочистості з нагоди 
святкування 107 
річниці від Дня 
народження 
С.Бандери. 
Книжкові виставки 
«Незломний борець» 

01.01.2017 
03.01.2017 

1 січня 2017 року біля пам’ятника С.Бандері 
відбулася панахида на відзначення чергової 
річниці з Дня народження С. Бандери. 
3 січня 2017 року  в бібліотеках-філіях сіл: 
Стрільбичі, Воля, Страшевичі, Надиби, 
Стрілки була організована книжкова 
виставка для ознайомлення користувачів з 
літературою про життя та діяльність 
Степана Бандери 
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145. Участь районних 
команд у ХХУІ 
спортивних іграх 
Львівщини серед міст 
та районів області, в 
навчально – 
тренувальних  зборах 
для підготовки в 
чемпіонаті області з 
футболу  

01.01.-
31.03.2017 

Протягом І кварталу 2017 року збірна 
команда району приймала участь: 
- 18-19 лютого 2017 року в обласних 
змаганнях з шашок в  м. Турка, зайняла 11 
місце; 
18 березня 2017 року  з бадмінтону в м. 
Львів, зайняла 6 місце; 

- 25-26 березня 2017 року в    
спортивних змаганнях  «Мама,тато,я- 
спортивна сім’я» в м.Жовква, 16 місце 

146. Всеукраїнський 
конкурс «Книгоманія-
2017» 

01.01- 
31.03.2017 

Протягом січня 2017 року проведено І та ІІ 
етапи конкурсу «Книгоманія – 2017». В 
якому взяли участь: РДБ, м. Хирів, 
бібліотека-філія для дітей м. Добромиль, 
бібліотеки-філії сіл: Стрілки, Стрільбичі, 
Муроване, Надиби, Біличі, Топільниця. 
Переможці цих етапів візьмуть участь у ІІІ 
етапі конкурсу у квітні 2017 року  

147. Зустріч з 
письменниками 
Старосамбірщини 

01.01- 
31.03.2017 

21 березня 2017 року в районній дитячій 
бібліотеці м. Старий Самбір, с. Стрілки  
відбулася зустріч з львівським дитячим 
письменником Олександром Зімбою в 
рамках проекту «Літературний десант» 

148. Міжрайонні турніри 
серед ветеранів 
(волейболу, футболу і 
шахів) 

01.01-
31.03.2017 

11 березня 2017 відбувся       міжрайонний     
турнір з   баскетболу року м. Хирів. За 
результатами змагань  1 місце посіла 
команда м.Самбір, 2 місце-м.Хирів, 3 місце- 
м.Добромиль 

149. Міжнародний турнір 
серед ветеранів з міні-
футболу та волейболу 
між командами 
Старосамбірського 
району та Республіки 
Польща 

01.01-  
31.03.2017 

Міжнародний турнір серед ветеранів з міні-
футболу та волейболу між командами 
Старосамбірського району та Республіки 
Польща не проводився у зв’язку з 
відсутність запрошень та домовленості на 
проведення турніру 

150. Першість м. Старого 
Самбора з шахів та 
шашок. 

01.01-  
31.03.2017 

Першість м.Старого Самбора з шахів та 
шашок проходила з 5 лютого по 5 березня 
2017 року в м.Старий Самбір шаховий клуб 
«Дебют». І місце посів Грицак Ярослав, ІІ 
місце – Бучковський Роман, ІІІ місце – 
Ковтун Володимир 

151. Чемпіонат району з 
настільного тенісу 

01.01-  
31.03.2017 

Чемпіонат району з настільного тенісу 
перенесено  на ІУ квартал 2017 року 
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152. Цикл заходів: 
«Святкові дзвони 
січня» (різдвяні 
читання, конкурс 
колядок, уроки 
народознавства) 

03 – 
11.01.2017 

З 3 по 11 січня 2017 року працівниками 
центральної районної бібліотеки та 
бібліотек-філій проведено: 
- презентацію книжкової виставки «Свята 
української родини» в ЦРБ;  
 - різдвяну зустріч «Магія Різдва» в ЦРБ; - 
різдвяні читання «Різдво мандрує світом» в 
с. Тершів; 
-  годину спілкування «Різдвяна містерія» в 
м. Хирів; 
- літературно-музичну композицію «Різдвяні 
барви мого села» в с. Воля; - конкурс 
«Новорічна карусель» в с. Лопушниця; 
- різдвяне дійство «Вістку радісну несемо» в 
с. Страшевичі; 
- годину народознавства «Та коляда – то дух 
землі» в с. Солянуватка 

153. Проведення І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
учнівських науково-
дослідницьких робіт 

03.01-
31.01.2017 

На виконання наказу відділу освіти та з 
метою духовного, творчого, 
інтелектуального розвитку учнівської 
молоді, створення умов для формування 
інтелектуального потенціалу нації 
директором Малою академією наук 
Старосамбірського району Н.Нанівською на 
базі Старосамбірської загальноосвітньої 
середньої школи № 1 І-ІІІ ступенів  
проведено І етап Всеукраїнського конкурсу 
– захисту науково – дослідницьких робіт 
учнів – членів МАН. 
Учасники - переможці І етапу конкурсу-
захисту були нагороджені грамотами відділу 
освіти Старосамбірської РДА та отримали 
право на участь в ІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту. 

154. Організація та 
проведення виставки « 
Різдво» 

10-
20.01.2017 
 

З 10 по 20 січня 2017 року в 
Старосамбірському історико-краєзнавчому 
музеї відбулася виставка дитячих робіт 
центру дитячої юнацької творчості «Різдво» 

155. Різдвяно-новорічні 
віншування в 
організаціях, 
установах, закладах м. 
Старий Самбір 

13.01.2017 13 січня 2017 року відбулося традиційне 
привітання колективом районного 
Народного дому працівників установ, 
організацій, підприємств, об’єктів 
приватного бізнесу 
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156. Фестиваль «Різдвяні 
канікули» 

11-
16.01.2017 

13 січня 2017 року заступником директора 
районного інформаційно-методичного 
центру М.С.Лешкович у сесійній залі 
районної ради проведено  фестиваль 
шкільних колективів Хирівського освітнього 
округу «Різдвяні канікули». Учасників 
фестивалю нагороджено грамотами відділу 
освіти 

157. Проведення районного   
свята зимового 
фольклору: ”Казка 
Різдвяних снів” 

17.01.2017 15 січня 2017 року відбувся огляд вертепів 
населених пунктів району з метою 
збереження та пропагування народних 
традицій, розвитку туристичного 
потенціалу. Інформація про огляд була 
розміщена у ЗМІ та на сайті відділу 
культури. 
 

158. Заходи на відзначення 
Соборності України: 
- урочистий вечір, 
присвячений Дню 
Соборності України 
«Віднині воєдино»; 
- показ 
документального 
фільму «Соборність» 
(Старосамбірський 
історико - краєзнавчий 
музей); 
«Соборна духом 
Україна» (книжкові 
виставки, тематичні 
полиці, історичні 
години) 

 
 

22.01.2017 
 
 

23.01.2017 
 
 
 

 
20-
23.01.2017 

22 січня 2017 року у приміщені районного 
Народного дому м. Старий Самбір відбувся 
концерт приурочений Дню Соборності 
України. 
 
23 січня в Старосамбірському історико-
краєзнавчому музеї відбулася презентація 
документального фільму  «Соборність». 
 
З 20 по 23 січня відбулася книжкова 
викладка «Сильна, непоборна Україна, слава 
твоя лине крізь роки» в бібліотеці-філії для 
дорослих м. Добромиль, тематичні викладки 
«Соборність – це єдність і злагода» в ЦРБ, 
година спілкування «Соборна мати Україна 
– одна на всіх, як оберіг» в  РДБ, історична 
година «Суверенна моя Україна» в с. 
Муроване, усний журнал «Ти  будеш жити, 
Україно, в моєму житті ти єдина» в с. 
Надиби 
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159. Заходи на відзначення 
бою під  Крутами: 
-вечір-реквієм на 
відзначення пам’яті 
героїв Крут 
- показ 
документального 
фільму «Крути» 
(Старосамбірський 
історико - краєзнавчий 
музей); 
- «Крути: і сум, біль, і 
вічна слава» (книжкові 
виставки, тематичні 
викладки, історичні 
години) 

29.01.2017 
 
 
 
 
 
 
 
27-
30.01.2017 

29 січня 2017 року у приміщені районного 
Народного дому м. Старий Самбір відбувся 
концерт присвячений пам’яті героїв Крут. 
29 січня 2017 року в Старосамбірському 
історико-краєзнавчому музеї відбулася 
презентація документального фільму 
«Крути». 
З 27 по 30 січня 2017 року відбулися 
книжкові виставки «Понад Крутами вічність 
у сурми сурмить» в ЦРБ, урок історії «Бій 
під Крутами» ЦРБ, година пам’яті «Понад 
Крутами вічність у сурми сурмить» в с. 
Біличі,  «Пам’яті героїв Крут» в с. Тур’є, 
година скорботи «Ніколи Україні не забути 
цих юних душ нескорений політ» бібліотека-
філія для дорослих м. Добромиль, година 
пам’яті «Спом’яни їх, не забуть»в  
бібліотеці-філії для дітей м. Добромиль, с. 
Стрілки, с. Топільниця, с. Великосілля, 
історичний екскурс «І героїзм, і трагедія під 
Крутами» в с.Р’іпяно, година-реквієм 
«Крути: трагедія, подвиг, пам’ять» с. 
Бусовисько 

160. Заходи щодо 
відзначення 125-річчя з 
Дня народження 
Йосипа Сліпого 

01-
28.02.2017 

З 13 по 17 лютого 2017 року в 
загальноосвітніх навчальних закладах 
району проведено виховні заходи, бесіди, 
виступи з нагоди 125-річчя з Дня 
народження Патріарха Йосипа Сліпого 

161. Цикл заходів до 
вшанування пам’яті 
Героїв Небесної сотні 
та АТО»: 
- «Небесна сотня 
дивиться на нас 
(книжкові виставки, 
тематичні викладки, 
історичні години); 
- виставка, присвячена 
Героям Небесної сотні 
та героям АТО 
(Старосамбірський 
історико -краєзнавчий 
музей); 
- літературно-
музичний вечір-
реквієм «Герої не 
вмирають» 

16-20.02. 
2017   

 
 
 
 

20.02.2017 
 
 
 

20.02.2017 

З 16 по 20 лютого 2017 року  проведено 
вечір-реквієм «Небесна сотня білих 
журавлів, душа яких летить під небесна» 
ЦРБ, година скорботи «Богдан Сольчаник» 
с. Тернава, вечір-реквієм «Небесна сотня – 
герої нашого часу» с. Слохині, с. Стрілки, 
вечір-пам’яті «Небесна сотня в серцях 
українців» бібліотека-філія для дорослих м. 
Добромиль, с. Ріп’яно, с. Велика Лінина, 
година пам’яті «На сторожі гідності» с. 
Топільниця, с. Біличі, с. Трушевичі, с. 
Мігово, с. Надиби, патріотичні години 
«Революція Гідності герої творили, волю і 
незалежність для нас вони боронили» с. 
Кобло, «Небесна сотня, Ви тепер святі» с. 
Бусовисько, с. Мшанець, с. Смеречка 
«Галицькі ангели Небесної сотні» с. 
Ясениця-Замкова, с. Грозьово, с. Тур’є, 
«Вклонімось низько до землі, тим хто в 
серці вічно буде жити» с. Недільна, с. 
Тисовиця, с. 
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   Біличі, година спілкування «А сотню вже 
зустріли небеса» м. Хирів, с. Лопушниця, 
година історичної правди «Небесній сотні 
шана й молитва, за чисті душі, що злетіли в 
небо» с. Стрільбичі, с. Сусідовичі. 
Вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні 
та загиблих у зоні АТО. 
20 лютого 2017 року в Старосамбірському 
історико -краєзнавчому музеї відбулася 
виставка присвячена героям Небесної Сотні 
та учасникам АТО. 
Протягом лютого 2017 року у Народних 
домах району відбулися вечори-реквієми до 
вшанування Героїв Майдану 

162. Відзначення 
Міжнародного дня 
рідної мови: «Слово 
про рідну мову» (свято 
рідної мови, година 
пізнання, цикли 
книжково-
ілюстративних 
виставок, день рідної 
мови, турнір 
мовознавців) 

17-
22.02.2017 

З 17 по 22 лютого 2017 року відбулися 
книжкові виставки  «Мова – духовне 
багатство народу» - РДБ, «Без мови немає 
народу» - с. Надиби, «Передаймо нащадкам 
скарб рідної мови» - с. Стрільбичі. 
Альманах «Мужній прекрасна наша мово» -
с. Надиби, літературна година «Рідна мова 
на рідній землі» - с. Страшевичі,  с. Тершів, 
голосне читання «Дзвенить струмочком 
рідна мова» - м. Хирів, літературно-
поетичний квест «Українське слово 
проситься до тебе»- бібліотека-філія для 
дітей м. Добромиль, свято «Мова – святе, 
що є в кожного з нас» - с. Біличі, с. Березів, 
с. Передільниця, с. Гуманець, година рідної 
мови «Наша мова калинова» -с. Букова, с. 
Воля, поетична година «О, мово моя, душа 
голосна України»-  с. Ясениця-Замкова 

163. Огляд-конкурс 
духовної пісні 
присвячений 202-
річниці від Дня 
народження  М. 
Вербицького 

01-
31.03.2017 

26 березня 2017 року  в с. Стрілки проведено 
районний фестиваль хорових колективів, 
присвячений річниці від Дня народження 
Михайла Вербицького 
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164. Цикл заходів  до 
Шевченківських днів 
«Історична мудрість 
Великого Кобзаря» 
(літературні 
вікторини,книжково-
ілюстративні 
виставки,інформаційні 
хвилинки,конкурси 
малюнків, конкурс на 
кращого читця поезій). 
Урочистий вечір з 
нагоди дня народження 
Т.Шевченка. 
Вечір поезії до 
Шевченківських днів 
(Старосамбірський 
історико-краєзнавчий 
музей)  

01-
31.03.2017 
 
 
 
 
 
 
09.03.2017 
 
 
09.03.2017 

Протягом березня 2017 року у центральній 
районній бібліотеці, районній дитячій 
бібліотеці, міських та сільських бібліотеках-
філіях відбулися книжково-ілюстративні 
виставки, тематичні полички «Слово 
Тарасове вічне, як вічна матінка земля», 
«Шевченко – художник з душею поета». 
Шевченківські читання «Забринить струна 
Кобзаревого слова» ЦРБ, с. Буньковичі, с. 
Райново «Живи поете в славі віковій» 
бібліотека-філія для дорослих м. Добромиль, 
с. Велика Лінина, с. Терло, «Тарас 
Шевченко – душа українського народу» с. 
Грозьово, с. Губичі, с. Торчиновичі, с. 
Торгановичі, с. Муроване, с. Ясениця – 
Замкова,  коментовані читання «Садок 
вишневий коло хати будем вічно пам’ятати» 
с. Раково, с. Лютовисько, с. Трушевичі 
літературна вікторина «Чи знаєте Ви 
Шевченка?» с. Біличі, с. Лопушниця, 
поетична година  «Життя вічне – слово 
невмируще» с. Бусовисько, с. Стрільбичі, с. 
Надиби, с. Бабино, с. Головецько, година 
поезії «Люблю, Тарасе, твоє слово» с. 
Велика Сушиця, с. Солянуватка, літературна 
година «Ми любимо твори Тараса 
Шевченка» с. Передільниця, конкурс читців 
поезії «Чи знаю я поезію Тараса Шевченка» 
с. Велика Сушиця, с. Березів, с. Тершів, 
літературно-мистецьке свято «Геній нашого 
народу» с. Стрілки, с. Страшевичі, с. Тур’є, 
с. Смеречка, поетичний вернісаж «Живий 
голос поезії Шевченка» с. Ріп’яно, конкурс 
віршів «Його слова – це жар багаття, що 
опромінює весь світ» с. Скелівка, с. Воля,с. 
Волошиново,с. Кобло, с. Сусідовичі. 
 9 березня 2017 року біля пам’ятника Т. 
Шевченка відбувся захід присвячений 203 
річниці від дня народження Т.Шевченка. 
Протягом березня 2017 року у Народних 
домах району відбулися заходи до 
Шевченківських днів 
10 березня 2017 року  в Старосамбірському 
історико-краєзнавчому музеї за участі  
учннів 10-11 класів Старосамбірської ЗСШ 
№2 відбувся вечір-поезії до Шевченківських 
днів 
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165. Районний огляд роботи 
Дружин юних 
пожежників - 
рятувальників 

01-
31.03.2017 

Районний огляд роботи Дружин юних 
пожежників – рятувальників перенесено на 
ІІ квартал 2017 року 

166. Всеукраїнський 
тиждень дитячої та 
юнацької книги 
(літературні читання, 
вікторини, конкурси, 
зустрічі з поетами та 
письменниками краю, 
виставки книг) 

27- 
31.03.2017 

З 27 по 31 березня 2017 року відбувся 
тиждень дитячої та юнацької книги на тему: 
«Не втамувати спрагу пізнання, тому хто 
закохався у читання» РДБ, м. Хирів, 
бібліотека-філія для дітей м.Добромиль, 
бібліотека - філія с.Лютовисько, с. Райново, 
с.Ріп’яно, с. Недільна, с. Тершів, с. 
Стрільбичі. 
Пройшли голосні читання книг 
найвідоміших львівських видавництв, 
ознайомлення дітей – читачів районних та 
сільських бібліотек з новинками сучасної 
літератури 

 
 
 
Керівник апарату 
 райдержадміністрації                                                                  М.М.Год  


