
 

                                                                                              
                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                      Голова         Старосамбірської  
                                                                                      районної    державної адміністрації                              
                                                                                                                             
                                                                                                                               О.Бонк 
                                                                                       11 липня  2017 року  
 
                                                                                            

    ЗВІТ 
       про виконання плану роботи  Старосамбірської районної 

                               державної адміністрації  на  ІІ квартал 2017 року                                              
                             

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконанн
я 
(відповідн
о 
 до плану) 

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

1. Засідання Колегії 
райдержадміністрації: 
-про виконання 
Програми соціально – 
економічного і 
культурного розвитку 
Старосамбірського 
району у І кварталі  
2017  року; 
- про виконання 
районного бюджету та 
бюджету району у І 
кварталі  2017 року; 
- про підсумки роботи 
підприємств житлово – 
комунального 
господарства, установ 
соціальної  та 
бюджетної сфери,  
дорожно – 
експлуатаційних 
підприємств та ПЕК в 
осінньо – зимовий  
період 2016 – 2017 
років; 
 

25.04.2017 Головою райдержадміністрації, головою 
Колегії Орестом Бонком 25 квітня   2017 
року проведено засідання Колегії,   на якому 
розглянуто наступні  питання: 

- про виконання районного бюджету та 
бюджету району у І кварталі 2017 року; 
про підсумки роботи підприємств житлово – 
комунального господарства, установ 
соціальної  та бюджетної сфери,  дорожно – 
експлуатаційних підприємств та ПЕК в 
осінньо – зимовий  період 2016 – 2017 років; 
- про затвердження заходів по підготовці 
закладів освіти  до навчального 2017-2018 
року; 
- про заходи з підготовки проведення 
оздоровлення дітей та учнівської молоді 
району в літній період  2017 року; 
- про соціальний захист учасників бойових 
дій, які брали участь в АТО та членів сімей 
загиблих учасників АТО; 
-  про стан благоустрою території населених 
пунктів Старосамбірського району. 
За результатом розгляду прийнято рішення 
№ 7,8,9,10,11,12, на виконання яких  
підготовлено   розпорядження голови  
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  - про затвердження 
заходів по підготовці 
закладів освіти  до 
навчального 2017-2018 
року; 
-про заходи з 
підготовки проведення 
оздоровлення дітей та 
учнівської молоді 
району в літній період  
2017 року; 
- про соціальний 
захист учасників 
бойових дій, які брали 
участь в АТО та членів 
сімей загиблих 
учасників АТО; 
- про стан благоустрою 
території населених 
пунктів 
Старосамбірського 
району 

 райдержадміністрації  від 05.05.2017 року № 
178/01-04, від 11.05..2017 року № 187/01-04, 
від 11.05.2017 № 188/01-04,  від 11.05.2017 
року № 191/01-04, від 12.05.2017 року № 
194/01-04, від 15.05.2017 року № 198/01-04 

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

01.04.-
30.06.2017 

У  ІІ  кварталі 2017 року  проведено 6 
засідань комісії, на яких розглянуто 12 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  

01.04-
30.06.2017 

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

4. Засідання 
Координаційної ради з 
питань розвитку 
сімейної медицини 

05.04.2017 5 квітня 2017 року проведено засідання 
Координаційної ради з питань розвитку 
сімейної медицини. За результатами 
засідання оформлено протокол №2 та 
прийнято відповідні рішення 
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5.  Засідання комісій по 
розгляду питань з 
призначення допомоги  
малозабезпеченим 
сім’ям та надання 
житлових субсидій і 
пільг 

11.04.2017 
20.04.2017 
12.05.2017 
19.05.2017 
09.06.2017 
20.06.2017 

У ІІ кварталі 2017 року проведено 4  
засідання комісії, зокрема, 20.04.2017, 
11.05.2017, 20.05.2017, 11.06.2017, на яких  
розглянуто 264 заяви, з них 17 заявникам 
відмовлено в призначенні грошової виплати 

6. Засідання  комісії для 
визначення переліку 
сільськогосподарських 
підприємств , які 
мають право на 
отримання бюджетних 
коштів згідно 
затверджених Програм 
з обласного  бюджету 
на 2017 рік та 
часткової компенсації з 
державного бюджету 

20.04.2017 
18.05.2017 
15.06.2017 

 

Начальником відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації Курієм Я.П. 
15 червня 2017 року проведено засідання 
комісії для визначення переліку 
сільськогосподарських підприємств, які 
мають право на отримання бюджетних 
коштів в розмірі 100,00 тис. грн. згідно 
затвердженої Програми з районного  
бюджету на 2017 рік. За результатами 
засідання оформлено протокол №1 від 15 
червня 2017 року та  прийнято рішення 
щодо розподілу коштів за трьома напрямами 
Програми 

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

01.04-
30.06.2017 

Засідання районної комісії з питань 
забезпечення своєчасності сплати податків 
та погашення заборгованості із заробітної 
плати, пенсій та інших соціальних виплат не 
проводилось, в зв’язку з тим, що 
заборгованості по заробітній платі немає 

8. Засідання експертної 
комісії архівного 
відділу 
райдержадміністрації 

24.04.2017 
22.05.2017 
19.06.2017 

 

Начальником архівного відділу 
райдержадміністрації Н.Карвацькою  у ІІ 
кварталі 2017 року проведено три засідання 
експертної комісії: 
24 квітня 2017 року, на якому: 
- схвалено зведену номенклатуру справ на 
2017 рік Старосамбірського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України 
Львівської області ; 
22 травня  2017 року, на якому: 
- схвалено результати впорядкування 
документів Грушатицької сільської ради; 
19 червня  2017 року, на якому: 
- схвалено доопрацьовану зведену 
номенклатуру справ на 2017 рік 
Старосамбірського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Львівської 
області; 
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   - результати впорядкування документів 
Тершівської сільської ради за 2009 -2015 
роки 

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

20.04.2017 
18.05.2017 
22.06.2017 

У другому кварталі 2017 року проведено  7 
засідань комісії ТЕБ і НС на яких розглянуто 
такі питання:  

1. Про підвищення безпеки об’єктів 
життєдіяльності району у період Великодніх 
свят. 

2. Про розгляд заяви жителя с. Топільниця 
Котецького В.М. 

3. Про запобігання нещасних випадків на 
водних об’єктах району у весняно – літній 
період. 

4. Про заходи щодо забезпечення санітарно 
– епідеміологічної безпеки населення у 
весняно – літньому періоді. 

5. Про стан впровадження систем раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення людей у разі їх виникнення на 
об’єктах підвищеної небезпеки.  

6. Про розгляд заяви жителя с. Біличі 
Литвака І.М.  

7. Про розгляд заяви жительки м. Старий 
Самбір Білич Л.І. 

8. Про стан міського сміттєзвалища м. 
Старий Самбір. 

9. Про стан джерел протипожежного 
водопостачання на об’єктах району . 

10. Про розгляд заяви жителя с. Кобло 
Партики М.С. 

За результати засідань оформлено 
протоколи 

10. Засідання 
спостережної комісії 
при Старосамбірській 
райдержадміністрації 

28.04.2017 
31.05.2017 
30.06.2017 
 
 

В ІІ кварталі 2017 року проведено три 
засідання комісії:  
28 квітня 2017 року, на якому розглянуто 
питання: 
- про стан роботи дільничних офіцерів 
поліції у профілактичній роботі з особами 
звільненими з місць позбавлення волі; 
31 травня 2017 року, на якому розглянуто 
питання: 
- про роботу Старосамбірського 

районного центру соціальних служб для 
сім”ї, дітей та молоді з питань соціального 
супроводу осіб, які засуджені без 
позбавлення волі, умовно – достроково 
звільнені від відбування покарання;  
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   30 червня 2017 року, на якому розглянуто 
питання «Про  роботу служби у справах 
дітей райдержадміністрації з профілактики 
вчинення правопорушень дітьми» 

11. Засідання комісії з 
питань захисту прав 
дитини 
Старосамбірської 
райдержадміністрації 
 

 До 
30.04.2016 
31.05.2016 
30.06.2016 

Головою райдержадміністрації О.Бонком у ІІ 
кварталі 2017 року проведено 4 засідання, 
зокрема: 
- 6 квітня 2017 року проведено засідання 
комісії, на якому розглянуто 12 питань; 
-  24 травня 2017 року проведено засідання 
комісії, на якому розглянуто 9 питань; 
- 22 червня 2017 року проведено засідання 
комісії, на якому розглянуто 2 питання; 
- 29 червня 2017 року проведено засідання 
комісії, на якому розглянуто 12 питань 

12. Засідання районної 
комісії з питань 
розрахунків за спожиті 
енергоносії 

11.05.2017 Засідання комісії у ІІ 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 

13. Засідання комісії з 
питань упорядкування 
обліку юридичних осіб 

24.05.2017 
 

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

14. Засідання комісії з 
питань розвитку 
підприємництва у 
Старосамбірському 
районі 

14.06.2017 У ІІ кварталі 2017 року засідання комісії не 
проводилось. 
12 травня 2017 року організовано 
навчальний  семінар за участю 
представників головного управління 
Держпраці у Львівській області з питання 
забезпечення гарантованого державою рівня 
оплати праці та належного оформлення 
трудових відносин. 
25 травня 2017 року організовано 
навчальний  семінар презентація програми 
підвищення конкурентоспроможності 
Львівської області (механізм підтримки 
підприємницької ініціативи для суб’єктів 
малого підприємництва)   
Відбулися наради з питання детінізації 
економіки, де взяли участь всі суб’єкти 
підприємницької діяльності, які виплачували 
заробітну плату нижче встановленого 
мінімуму 
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15. Засідання 
Координаційної ради з 
питань запобігання 
поширенню ВІЛ – 
інфекції СНІДу  

05.06.2017 5 червня 2017 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
наступні питання: 
- про повноту обстежень підлягаючих 
контингентів на СНІД, виконання 
комплексного плану заходів по 
профілактиці; 
- хід виконання Указу Президента України 
від  30.11.2008 року № 1677 «Про 
вдосконалення управління у сфері протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в 
Україні». 
За результатами засідання оформлено 
протокол №2 

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

20.06.2017 
 

15 червня 2017 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
наступні питання: 

- взаємодія органів державної влади та 
місцевого самоврядування із громадським 
організаціями в контексті збереження 
пам’яток культури, як елемент формування 
духовних і моральних основ суспільства; 

- формування моральних засад в 
суспільстві, в сфері шанобливого ставлення 
до пам’ятних знаків та військових поховань 

17. Засідання 
Координаційної ради 
Старосамбірської 
райдержадміністрації з 
питань дітей 

22.06.2017 22 червня 2017 року  проведено  друге 
засідання Координаційної ради з питань 
дітей Старосамбірської 
райдержадміністрації, на якому розглянуто 1 
питання 

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

22.06.2017 
 

17 травня 2017 року скеровано головам 
місцевих рад та ОТГ копію розпорядження 
голови Львівської обласної державної 
адміністрації від 13 квітня 2017 року 
№292/0/5-17 «Про затвердження лімітів 
спеціального використання лісових ресурсів 
при заготівлі другорядних лісових 
матеріалів та здійсненні побічних лісових 
користувань» 
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19. Аналіз виконання 
показників Програми 
соціально – 
економічного і 
культурного розвитку 
району за І квартал 
2017 року 

01-
30.04.2017 

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 

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

01.04-
30.06.2017 

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації у ІІ 
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 

21. Проведення аналізу 
стану надходжень 
податків до бюджетів 
усіх рівнів 

01.04-
30.06.2017 

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації: 
-  4 травня, 15 та 22 червня 2017 року 
організовано проведення нарад з    
суб’єктами  господарювання, які здійснюють 
торгівлю алкогольними напоями та 
тютюновими виробами на території району; 
- протягом травня 2017 року: 
 проведено індивідуальні співбесіди з 
суб’єктами  господарювання, вказаними   в 
списках платників, які задекларували 
нульові або мінімальні зобов’язання   за 
березень 2017 року; 
скеровано керівникам листи з пропозицією 
привести у відповідність  із Податковим 
кодексом  України діяльність підприємства 
та сплачувати податок з доходів фізичних 
осіб, які працюють  на території району до 
бюджету Старосамбірського району 

22. Організація виконання 
програм розвитку 
Старосамбірського 
району 

01.04-
30.06.2017 

Проводиться виконання заходів програм 
розвитку Старосамбірського району в межах 
передбачених бюджетних асигнувань 
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23. Підготовка інформації 
про підсумки 
соціально – 
економічного і 
культурного розвитку 
району 

До 
10.04.2017 
10.05.2017 
10.06.2017 

Працівниками відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2017 року проводилась робота щодо 
підготовки інформації про підсумки 
соціально – економічного і культурного 
розвитку району  для подачі керівництву 
райдержадміністрації та департаменту 
дорожнього господарства, транспорту та 
зв’язу  облдержадміністрації 

24. Підготовка інформації 
про будівництво і 
введення в 
експлуатацію об’єктів 
промислового  
виробництва та 
інженерно-
транспортної 
інфраструктури 

До 
03.04.2017 
03.05.2017 
03.06.2017 

Працівниками відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 03.04, 03.05. та 03.06 
2017 року підготовлено інформацію про 
будівництво і введення в експлуатацію 
об’єктів промислового виробництва та 
інженерно-транспортної інфраструктури та 
подано в департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

25. Підготовка інформації 
про здійснення 
державних закупівель 
бюджетними 
установами 

До 
10.04.2017 

Працівниками відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 5 квітня 2017 року 
підготовлено інформацію про здійснення 
державних закупівель бюджетними 
установами за ІІ квартал 2017 рік та подано 
в департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

26. Проведення роботи 
щодо наповнення 
державного реєстру 
об’єктів державної 
власності   та 
поновлення інформації 

10.04.2017 Працівниками відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 3 квітня 2017 року 
поновлено інформацію державного реєстру 
об’єктів державної власності 

27. Збір, узагальнення та 
аналіз інформації про 
використання 
енергоносіїв 
бюджетними 
установами 

До 
15.04.2017 
15.05.2017 
15.06.2017 

Проведено аналіз інформації про 
використання енергоносіїв бюджетними 
установами та продано в департамент 
економічної політики облдержадміністрації 

28. Підготовка інформації 
про здійснення 
допорогових 
закупівель 
бюджетними 
установами 

До 
10.04.2017 
10.05.2017 
10.06.2017 

Працівниками відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації  підготовлено  
інформацію про здійснення допорогових 
закупівель бюджетними установами та 
10.04, 10.05, 10.06 2017 року подано в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації 
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29. Проведення роботи 
щодо легалізації 
робочих місць в районі 

01.04 -
30.06.2017 

 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації проведено роботу 
щодо легалізації робочих місць в районі. В ІІ 
кварталі 2017 року легалізовано 74 робочі   
місця 

30. Вдосконалення 
організаційно-
методичної  роботи по 
покращенню 
соціальних послуг 
малозабезпечених осіб 

01.04 -
30.06.2017 

 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2017 року 
проведено заходи щодо вдосконалення 
організаційно-методичної  роботи по 
покращенню соціальних послуг 
малозабезпечених осіб 

31. Організація роботи 
щодо підтримки 
діючих 
сільськогосподарських 
кооперативів 

01.04-
30.06.2017 

15 травня 2017 року начальником відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Курієм Я.П. проведено 
нараду з сільськими, селищними, міськими 
головами  з питань підтримки  діючих 
кооперативів 

32. Організація роботи 
щодо оформлення 
документів на 
отримання  дотацій 
фізичними особами на 
утримання корів 
молочного напряму 
продуктивності 4 і 
більше корів 

01.04-
30.06.2017 

4 квітня 2017 року начальником 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Курієм Я.П. проведено 
нараду з сільськими, селищними, міськими 
головами  з питань інформування  населення 
щодо надання дотації особистим селянським 
господарствам за утримання 4-х і більше 
корів молочного напряму продуктивності  

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

01.04- 
30.06.2017  

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

34. Розроблення нових 
туристично-
екскурсійних 
маршрутів територією 
району 

01.04- 
30.06.2017 

В зв’язку з відсутністю коштів, розроблення 
нових туристично-екскурсійних маршрутів 
по району у ІІ кварталі 2017 року не 
проводилось 
Проводиться робота щодо підготовки 
інформації для нових туристично-
екскурсійних маршрутів району 

35. Ведення обліку 
об‘єктів туристичної 
інфраструктури району 

01.04- 
30.06.2017  

Працівниками  відділу культури 
райдержадміністрації  у ІІ кварталі 2017 
року організовано збір інформації про 
об’єкти туристичної інфраструктури,  
поновлено базу даних туристичних 
маршрутів  
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36. 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» 

01.04- 
30.06.2017 

У ІІ кварталі 2017 року  на виконання 
Програми виділено та профінансовано 
31754,76  гривень для проведення наступних 
заходів, зокрема: відрядження народних 
колективів, виготовлення афіш, придбання 
квітів (затверджено рішенням сесії 
Старосамбірської районної ради від 14 
березня  2017 року №225) 

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

01.04- 
30.06.2017  

В зв’язку з тим, що станом на 10 липня 2017 
року кошти  не виділялися для реалізації 
програми  «Мистецька освіта 
Старосамбірщини на 2016 – 2020 роки», 
виконання даної Програми у ІІ кварталі 2017 
року не проводилось 

38. 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) 

01.04- 
30.06.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 10 липня 2017 
року кошти для реалізації  «Програми  
розвитку інфраструктури та туризму в 
Старосамбірському районі на 2012-2017 
роки» не затверджено та не  виділялися, 
виконання даної Програми у ІІ кварталі 2017 
року не проводилось  
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39. 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 

01.04- 
30.06.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 10 липня  2017 
року кошти для реалізації «Районної  
Програми поповнення бібліотечних фондів 
Старосамбірської ЦБС на 2013 – 2017 рр.» 
на 2017 рік не затверджені  та не виділялися, 
виконання даної Програми у ІІ кварталі 2017 
року не проводилось  
 

40. Виконання «Програми 
розвитку музейної 
справи 
Старосамбірського 
району на 2016-2017 
роки» 
-забезпечення  музеїв 
необхідним 
інвентарем; 
-проведення ремонтів; 
-виготовлення 
друкованої продукції 

01.04- 
30.06.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 10 липня  2017 
року кошти для реалізації «Програми 
розвитку музейної справи 
Старосамбірського району на 2016-2017 
роки» не затверджені  та не виділялися, 
виконання даної Програми у ІІ кварталі 2017 
року не проводилось  
 

41. 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 

01.04- 
30.06.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 10 липня  2017 
року кошти для реалізації Програми  не 
затверджені  та не виділялися, виконання 
даної Програми у ІІ кварталі 2017 року не 
проводилось  
 

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

 До  
19.04.2017 
12.05.2017 
14.06.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 19 квітня 2017 року, 
12 травня 2017 року та  14 червня 2017 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль  
Проведено роботу батьками –вихователями 
щодо до влаштування дітей – вихованців та 
профілактичну роботу з дітьми - 
вихованцями 
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43. Проведення 
соціального 
інспектування, 
контролю за станом 
фінансування 
прийомної сім’ї 
м.Старий Самбір 

До  
28.04.2017 
26.05.2017 
23.06.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 28 квітня 2017 року, 26 
травня 2017 року та  23 червня 2017 року 
відвідано вихованця прийомної сім’ї м. 
Старий Самбір. 
Проведено профілактичну роботу з дитиною 
- вихованцем     

44. Моніторинг виконання 
протипаводкових 
заходів на водних 
об’єктах району  

01.04-
30.06.2017 

Протягом ІІ кварталу 2017 року заходи з 
протипаводкового захисту населених 
пунктів району не проводились у зв’язку з 
відсутністю фінансування з державного 
бюджету та цільових Програм 

45. Розробка  заходів щодо 
проведення ремонтних 
робіт у навчальних 
закладах освіти району  

01.04.-
10.04.2017 

На виконання розпорядження голови 
Старосамбірської райдержадміністрації від 
11 травня 2017 року №191/01-04 «Про 
затвердження заходів з підготовки закладів 
освіти до нового навчального 2017/18 року» 
відділом освіти райдержадміністрації та 
керівниками шкіл  протягом червня-серпня 
2017 року буде проведено ряд заходів, для 
забезпечення належного функціонування 
ЗНЗ району 

46. Проведення заходів 
щодо модернізації 
мережі 
загальноосвітніх 
закладів району на 
2016-2017 роки 

01.04-
30.06.2017 
 

 На виконання рішення сесії 
Старосамбірської районної ради 31.05.2017 
року № 258 проведено реорганізаціїю ЗСШ  
І-ІІ ст. с. Волошиново  Старосамбірського 
району  Львівської  області   у  ЗСШ  І ст. с. 
Волошиново  Старосамбірського району  
Львівської  області та реорганізовано  
Лютовиську   загальноосвітню середню  
школу І-ІIІ ст.  у  Лютовиську 
загальноосвітню середню школу І – II ст. 

47. Затвердження та 
проведення заходів 
щодо захисту 
соціальних прав дітей 
 

01.04.-
30.06.2017 

Відповідно до плану роботи відділу освіти  
райдержадміністрації методистом районного 
інформаційно-методичного центру 
Б.В.Вориком 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. 

48. Проведення заходів 
щодо оновлення і 
модернізації 
комп’ютерної бази 
закладів освіти району 

01.04-
30.06.2017 
 

813 тис. грн. виділено для покращення 
матеріально-технічної бази Стрілківської 
опорної школи. Планується закупити 
комп’ютерний клас, лінгафонний кабінет, 
інтерактивні дошки 
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49. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів у 
сфері житлово-
комунального 
господарства    
Старосамбірського 
району  

01.04- 
30.06.2017 

4  квітня, 16травня та 8 червня 2016 року 
працівниками сектору житлово – 
комунального господарства 
райдержадміністрації здійснювався аналіз 
даних по виконанню Програми у сфері 
житлово - комунального господарства 
Старосамбірського району  та проблемних 
питань 

50. 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 

01.04- 
30.06.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2017 року постійно проводиться моніторинг 
щодо реалізації містобудівної документації 
на місцевому та регіональному рівнях, 
ведеться контроль забудови та іншого 
використання територій шляхом видачі 
будівельних паспортів, містобудівних умов 
та обмежень на забудову земельних ділянок 

51. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів 
Програми по 
забезпеченню 
містобудівною 
документацією 
Старосамбірського 
району на 2017 рік та 
Програми ведення 
містобудівного 
кадастру у 
Старосамбірському 
районі на 2017 рік 

01.04- 
30.06.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2017 року проводилась координація робіт з 
виконавцями та замовниками  заходів 
Програми, а саме: 
- розроблення схеми планування 
Старосамбірського району; 
- розроблення генеральних планів м.Старий 
Самбір, смт.Нижанковичі, с.Нове Місто, 
с.Боневичі, с.Міженець, с.Зоротовичі, 
с.Пацьковичі, с.Торчиновичі, с.Торгановичі, 
с.Морозовичі, с.Бачина; 
- розроблення проектів землеустрою, щодо 
зміни меж населених пунктів с.Поляна та 
с.Слохиня. 
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52. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів 
«Програми здійснення 
контролю за 
наявністю, станом і 
рухом документів 
НАФ на 2015-2019 
роки» 

01.04-
30.06.2017 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2017 року  
проведено звірку наявності документів НАФ 
1 фонду ( ІІ), які знаходяться на державному 
зберіганні в архівному відділі 
райдержадміністрації, в кількості 217 справ 

53. Забезпечення 
одержання 
адміністративних 
послуг суб’єктам 
звернень в приміщенні 
Центру надання 
адміністративних 
послуг, та послуг 
дозвільного характеру 

01.04-
30.06.2017  

У ІІ кварталі 2017 року через ЦНАП 
забезпечувалось надання адмінпослуг 
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 
райдержадміністрації 

- Управлінням Держродспоживслужби в 
Старосамбірському районі 

54. Підготовка пропозицій 
щодо удосконалення 
процедури  надання 
адміністративних 
послуг 

01.04-
30.06.2017 

Працівниками відділу з питань надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації подано у відділ 
економічного розвитку, торгівлі та розвитку 
інфраструктури  райдержадміністрації для 
узагальнення та направлення в 
облдержадміністрацію  листи щодо 
проблемних питань та пропозицій щодо 
удосконалення надання адміністративних 
послуг через  ЦНАП 

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

01.04-
30.06.2017 

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. Останнє оновлення 
інформації здійснено у квітні 2017 року 
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56. Робота адміністраторів 
в електронній системі 
надання 
адміністративних 
послуг «Галерея 
послуг»Львівської 
області та реєстрах 
Міністерства юстиції 

01.04-
30.06.2017 

Адміністраторами ведеться реєстрація усіх 
адміністративних послуг в електронній 
системі «Галерея  послуг Львівської 
області» з липня 2014 року. Протягом І 
кварталу 2017 року зареєстровано 895 
звернень 

57. Участь у впровадженні 
проекту технічної 
допомоги 
Європейського Союзу 
«Центр надання 
адміністративних 
послуг як інноваційний 
інструмент взаємодії 
влади та громади» 

01.04-
30.06.2017 

Протягом ІІ кварталу 2017 року було 
проведено підвищення фахового рівня 
працівників ЦНАПу щодо  впровадження 
електронних адміністративних послуг, 
вдосконалення інформаційних і 
технологічних карток, підготовки 
методичних матеріалів 

58. Забезпечення 
виконання заходів 
«Програми розвитку 
фізичної культури та 
спорту на 2017-2021 
роки у 
Старосамбірському 
районі» 

01.04- 
30.06.2017 

Працівниками сектору молоді та сорту 
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 
2017 року забезпечено виконання заходів 
«Програми розвитку фізичної культури та 
спорту на 2016-2017 роки у 
Старосамбірському районні», зокрема: 

- забезпечено участь районних команд 
у ХХУ спортивних іграх Львівщини серед 
міст та районів області, в навчально – 
тренувальних  зборах для підготовки в 
чемпіонаті області з футболу проведено 
змагання; 

- розпочато чемпіонат району  з 
футболу; 

- проведено змагання з міні – футболу, 
присвячені Великоднім святам 

59. Забезпечення 
виконання заходів  
«Програми розвитку 
молодіжної політики у 
Старосамбірському 
районі на 2017-2022 
роки» 

01.04- 
30.06.2017 

Працівниками сектору молоді та сорту 
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 
2017 року забезпечено виконання заходів 
«Програми розвитку молодіжної політики у 
Старосамбірському районі на 2017-2022 
роки», зокрема: 
- проведено заходи з неформальної освіти 
(тренінги, семінари, лекції); 
- проведено заходи Всеукраїнської 
інформаційно-профілактичної акції 
«Відповідальність починається з мене 
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60. Виїзні зустрічі голови 
райдержадміністрації у 
населених пунктах 
Старосамбірського 
району (згідно 
затвердженого графіка) 

04.04.2017 
11.04.2017 
19.04.2017 
25.04.2017 
03.05.2017 
10.05.2017 
17.05.2017 
23.05.2017 
30.05.2017 
06.06.2017 
13.06.2017 
20.06.2017 
27.06.2017 

Головою районної державної адміністрації у 
ІІ кварталі 2017 року проведено виїзні 
зустрічі у населених пунктах 
Старосамбірського району, зокрема: 
- 6 квітня 2017 року у селах  Чаплі, 
Гуманець, Павлівка, Райнова та Іванів; 
- 11 квітня 2017 року у селах Міженець, 
Зоротовичі, Стороневичі, Дроздовичі, 
Вілюничі  та Пацьковичі; 
- 19 квітня  2017 року у селах Тур’є, 
Топільниця, Недільна та Тисовиця; 
- 26 квітня 2017 року у селах Торчиновичі, 
Торгановичі, Морозовичі та Бачина; 
- 3 травня 2017 року у селах Грозьово, 
Плоске, Галівка, Мшанець та Виців; 
- 10 травня 2017 року у селах Муроване, 
Березів¸Шумина, Тарнавка, Стар»ява, 
Катина  та Лопушниця; 
- 16 травня 2017 року у селах Страшевичі, 
Созань, Стрільбичі та Сушиця; 

   - 23 травня  2017 року у селах Скелівка, 
Засадки, Глибока, Сусідовичі та Надиби; 
-  30 травня 2017 року у  селах Трушевичі, 
Передільниця, Підмостичі та Солянуватка ; 
- 7 червня  2017 року в селах Стара Ропа, 
Тварві та смт Стара Сіль ; 
- 13 червня   2017 року в селах Сливниця, 
Слохиня,Поляна та Городовичі; 
- 20 червня 2017 року в селі Стрільбичі; 
27 червня 2017 року в селах Конів, Товарна, 
Болозів та Нижня Вовча 

61. 
 

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

05.04.2017 
11.05.2017 
07.06.2017 

 

Виїзні прийоми мешканців з особистих 
питань не проводились, в зв»язку з тим, що 
станом на 14 липня 2017 року заступники 
голови райдержадміністрації не призначені 
на посади  
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62. Надання методичної та 
практичної допомоги 
сільськогосподарським 
товаровиробникам  для 
завершення процесу 
врегулювання 
майнових відносин в 
реорганізованих 
підприємствах 
 

26.04.2017 
     
24.05.2017 
21.06.2017 

 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
- 21 квітня 2017 року надано консультації   
Торчиновицькому сільському голові 
Припіну  З. М по питанню  видачі майнових 
сертифікатів під час процесу врегулювання 
майнових відносин у ФГ «Нива». 
- 18 травня  2017 року  надано роз’яснення  
Трушевицькому с ільському голові  Стрілці 
Р. І. щодо майна, яке виділене під боргові 
зобов’язання під час врегулювання 
майнових відносин у КСГГ «Вигор».  
- 15 червня 2017 року  надано роз’яснення 
голові ЦМК СК «Підгір’я» Дуркалець К.І. 
с.В.Сушиця,  щодо отримання в натурі 
майна (комори) згідно рішення загальних 
зборів пайовиків 

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

22.06.2017 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 20 червня 
2017 року  надано методичні рекомендації  
керівнику сільськогосподарського 
підприємства  ПА «Надиби» щодо передачі 
архіву та ліквідації підприємства 

64. Організація виконання 
заходів Програми 
діяльності Уряду 

01.04-  
30.06.2017 

Працівниками відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2017 
року: 
- Підготовлено та подано в 
облдержадміністрацію:  
-інвестиційно - привабливі проекти, які 
можуть бути потенційно - цікавими для  
інвесторів; 
-пропозиції до завдань і заходів Програми 
розвитку гірських територій Львівської 
області; 
-07.05.та 29.06.2017 року організовано 
проведення нарад з керівниками аптечних 
установ району, які залучені до програми 
«Доступні ліки» 
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65. Організація виконання 
Програми соціально-
економічного та 
культурного розвитку 
Львівської області на 
2017 рік (в частині, що 
стосується 
Старосамбірського 
району) 

01.04-  
30.06.2017 

Працівниками відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації подано в Департамент 
економічної політики облдержадміністрації: 
- відомості про підприємства району до 
експортного каталогу підприємств 
Львівської області; 
- координацію розробки місцевих Програм 
охорони навколишнього природного 
середовища; 
 -інформацію  щодо спрямування коштів та 
проведення касових видатків в розрізі 
об’єктів, що фінансуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального 
розвитку, бюджету розвитку обласного 
бюджету, субвенції з державного бюджету  
місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури ОТГ, субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій, Програми 
проведення обласного конкурсу 
мікропроектів місцевого розвитку у 
Львівській області на 2016-2020 роки. 
29.06.2017 року організовано проведення  
наради з головами місцевих рад з питання 
реалізації мікропроектів 

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

01.04-  
30.06.2017 

Працівниками  відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації проводяться підсумки 
соціально - економічного і культурного 
розвитку району  для прийняття відповідних 
рішень з забезпечення реалізації заходів з 
виконання Програми. 
Підготовлено матеріали та організовано 
участь комунальних підприємств району у 
засіданні робочої групи з аналізу показників 
фінансово-господарської діяльності, яке 
відбулося в департаменті економічної 
політики  облдержадміністрації 

67. Організація виконання 
рішень сесії 
Старосамбірської  
районної ради   

01.04-  
30.06.2017 

Керівництвом  райдержадміністрації 
видаються доручення на виконання рішень 
сесії Старосамбірської районної ради,  де 
вказуються конкретні виконавці та терміни 
виконання 
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68. Забезпечення 
виконання вимог 
законодавства щодо 
призначення грошових 
виплат і компенсацій 

01.04.-
30.06.2017 

Управлінням  соціального захисту населення  
райдержадміністрації  у ІІ  кварталі 2017 
року: 
- призначено ДСД –10449 сім’ям на суму 
50105,4 тис.грн.; 
- призначено житлові субсидії – 9277 сім’ям 
на суму 13304,7тис.грн 

69. Забезпечення 
проведення звірок з 
організаціями – 
надавачами 
комунальних послуг 

01.04.-
30.06.2017 

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

70. Поповнення Єдиного 
державного 
автоматизованого 
реєстру пільговиків 

01.04.-
30.06.2017 

Управлінням соціального захисту населення  
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2017 року  
введено до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків – 385 
громадянам  

71. Організація роботи по 
збору і видачі 
посвідчень 
багатодітних сімей та 
дітей, продовження 
строку дії 

01.04.-
30.06.2017 

У ІІ кварталі 2017 року  управлінням 
соціального захисту населення  
райдержадміністрації видано 11   посвідчень 
батькам  та 64 посвідчення дітям з  
багатодітних сімей  

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

01.04.-
30.06.2017 

У ІІ кварталі 2017 року прийнято  3 пакети 
документів у  громадян району  для 
присвоєння їм  почесного звання Мати – 
Героїня 

73. Виконання 
невідкладних заходів 
щодо функціонування 
та розвитку освіти в 
районі 

01.04.-
30.06.2017 

На виконання наказу департаменту освіти і 
науки Львівської облдержадміністрації від 
16.03.2017 №07-01/108 «Про впорядкування 
мережі загальноосвітніх навчальних закладів 
області», відповідно до наказів відділу 
освіти від 18.04.2017 року № 81  та №82 
методистами районного інформаційно-
методичного центру в квітні 2017  року було  
проведено контрольні роботи з математики 
та української мови в 9 та 11  класах ЗНЗ 
району. За підсумками було здійснено 
порівняльний аналіз результатів 
контрольних робіт та семестрового і 
тематичного оцінювання в усіх школах 
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74. Виконання заходів 
щодо національно – 
патріотичного 
виховання дітей та 
молоді  

01.04.-
30.06.2017 

16.05.2017 року на базі Стрілківської школи-
інтернат методистом районного 
інформаційно-методичного центру 
Б.В.Вориком проведено районну дитячо-
юнацьку військово-спортивну патріотичну 
гру Українського козацтва «Сокіл» 
(«Джура»). 
16.05.-24.05.2017 року у закладах освіти 
району проведено День Пам’яті героїв УСС, 
УПА, Крут, Базару, Небесної Сотні, а також 
АТО. 
19.05.2017 року проведено районне свято 
День вишиванки за участю працівників 
відділу освіти, РІМЦу 

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

01-
30.04.2017 
01-
31.05.2017 
01-
30.06.2017 

Відповідно до плану роботи відділу освіти  
райдержадміністрації 24.04, 15.05., 
12.06.2017 року начальником відділу освіти 
райдержадміністрації Яворським М.В. 
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 та здійснюється постійний 
контроль                                                                      

76. Виконання заходів 
щодо Національної 
стратегії розвитку 
освіти в Україні 

01-
30.04.2017 
01-
31.05.2017 
01-
30.06.2017 

Рішенням ІХ сесії Старосамбірської 
районної ради VІІ скликання від 20 вересня 
2016 року №162 «Про надання  
Старосамбірській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
імені Героя України Богдана Сольчаника 
Львівської області статусу опорної школи» , 
Рішенням ХІІІ сесії Старосамбірської 
районної ради VІІ скликання від 14 березня 
2017 року №232 «Про надання 
загальноосвітнім навчальним закладам 
Старосамбірського району статусу опорних 
шкіл » в Старосамбірському районі створено 
4 опорні навчальні заклади. Рішенням ХIV 
сесії Старосамбірської районної ради VII 
скликання № 267 від 19.06.2017 року 
затверджено філії даних опорних закладів 

77. Встановлення пандусів 
та похилих площин в 
загально навчальних 
закладах району 

01-
30.04.2017 
01-
31.05.2017 
01-
30.06.2017 
 

Встановлення пандусів та похилих площин у 
загальноосвітніх закладах району не 
проводилось через відсутність коштів 
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78. 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-
30.04.2017 
01-
31.05.2017 
01-
30.06.2017 

На обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 37 дітей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, 
які проживають у 13 сім’ях, батьки яких 
ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків та 54 дитини-сироти та дитини, 
позбавлені батьківського піклування. 
 У ІІ кварталі 2017 року поставлено на облік 
дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах 8 дітей, з 3 сімей, знято з обліку 
3 дітей, які проживають у  2 сім’ях . 
Проводиться укомплектування особових 
справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які 
знаходяться на профілактичному обліку  

79. Ведення обліку 
здійснення заходів 
щодо соціального 
захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, 
забезпечення контролю 
за дотриманням 
законодавства у цій 
сфері 

До 
30.04.2017 
До 
31.05.2017 
До 
30.06.2017 

На первинному обліку в службі у справах 
дітей райдержадміністрації перебуває 16 
дітей-сиріт та 38 дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
Взято на первинний облік 2 дітей, 
позбавлених батьківського піклування та 
призначено опіку, піклування 4 дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування 
Знято з первинного обліку 2 дітей, 
позбавлених батьківського піклування у 
зв’язку з досягненням повноліття  
Проводиться укомплектування особових 
справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

80. 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-
30.04.2017 
01-
31.05.2017 
01-
30.06.2017 

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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81. 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 
10.04.2017 
До 
10.05.2017 
До 
10.06.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 19 квітня 2017 року, 
12 травня 2017 року, 14 червня 2017 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль та 28 квітня 2017 року, 26 травня 
2017 року, 23 червня 2017 року вихованця 
прийомної сім’ї м. Старий Самбір. 
У ІІ 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 93916.94 грн.   

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

До 
30.04.2017 
До 
31.05.2017 
До 
30.06.2017 

На обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 10 дітей,  
які можуть бути усиновлені. 
У ІІ кварталі 2017 року усиновлено 1 
дитину, позбавлену батьківського 
піклування іноземними громадянами. 
 Перевірки умов проживання та виховання  
усиновлених дітей заплановані на ІІІ квартал 
2017 року  

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

До 
30.04.2017 
До 
31.05.2017 
До  
30.06.2017 

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  

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

01.04-
30.06.2017 

Працівниками сектору з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації у ІІ кварталі 
2017 року надано сільським, селищним, 
міським радам району 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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85. Проведення в 
Старосамбірському 
районі  місячника   
благоустрою та дня 
довкілля 

До  
13.04.2017 

Сектором  житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації розроблено за 
затверджено розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 13 березня  2017 
року №98/01-04 заходи щодо проведення в 
Старосамбірському районі Місячника 
озеленення, благоустрою та Дня довкілля. 
Внаслідок виконання даних заходів 
покращено благоустрій та очистку територій 
району 

86. Моніторинг виконання 
підприємствами 
житлово – 
комунального 
господарства заходів з 
енергозбереження 

01.05- 
30.06.2017 

Сектором  житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2017 року  
здійснювався аналіз впроваджених заходів з 
енергозбереження на підприємствах 
житлово – комунального господарства 

87. Моніторинг виконання 
підприємствами ЖКГ 
заходів з оснащення 
приладами 
технологічного обліку 

01.04- 
30.06.2017 

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

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

01.04- 
30.06.2017 

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

89. Видача будівельних 
паспортів забудови 
земельних ділянок 

01.04- 
30.06.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 
2017 року видано 11  будівельних паспортів 
забудови земельних ділянок 

90. Видача містобудівних 
умов та обмежень 
забудови земельної 
ділянки 

01.04- 
30.06.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 
2017 року видано два  будівельних  паспорти 
забудови земельних ділянок 

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

01.04- 
30.06.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  ІІ кварталі 2017 
року паспорти прив’язки тимчасової 
споруди для провадження підприємницької 
діяльності не видавались, у зв’язку з 
відсутністю звернень громадян 
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92. Видача висновку про 
погодження проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки 

01.04- 
30.06.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  ІІ кварталі 2017 
року видано 21 висновок про погодження 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

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

01.04-
30.06.2017 

Робота Центру ведеться із дотриманням 
норм чинного законодавства у сфері надання 
адміністративних послуг та послуг 
дозвільного характеру 

94. Проведення 
Моніторингу 
упорядкування 
архівних документів та 
передавання на 
державне зберігання в 
архівному відділі 
райдержадміністрації 

01.04-
30.06.2017 

У ІІ кварталі 2017 року архівним відділом 
райдержадміністрації на державне 
зберігання прийнято управлінську 
документацію в кількості 293 одиниці 
зберігання таких частин фондів: 
- відділу статистики у Старосамбірському 
районі Львівської області за 1993 -2-13 роки 
в кількості 293 од.зб. 

95. Проведення аналізу та 
підготовка звіту про 
виконання зведеного 
бюджету району за І 
квартал 2017року 

25.04.2017 Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації 12 квітня 2017 року 
підготовлено та подано звіт про  виконання 
районного бюджету за І квартал 2017 року. 
Дане питання розглянуто на засіданні 
Колегії райдержадміністрації 25 квітня 2017 
року. За результатами засідання прийнято 
рішення від 25.04.2017 року № 7/02-30, на 
виконання якого прийнято розпорядження 
голови райдержадміністрації від 12.05.2017 
року № 194/01-04 

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

01.04-
30.06.2017 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації впродовж ІІ кварталу  
2017 року проведено моніторинг стану 
виконання місцевих бюджетів району. 
Підготовлено  та  подано  голові 
райдержадміністрації інформацію  про  стан  
виконання  дохідної  та  видаткової  частин  
бюджету  району за ІІ квартал  2017 року  

97. Підготовка звіту та 
пояснювальної записки  
про виконання 
районного бюджету за 
І квартал 2017 року  

01.04-
30.06.2017 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації 19 квітня 2017 року 
підготовлено та подано звіт про  виконання 
районного бюджету за І квартал 2017 року 
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98. Підготовка проектів 
рішень та проектів 
розпоряджень щодо  
внесення змін до 
районного бюджету 
Старосамбірського 
району  на 2017 рік 

01.04-
30.06.2017 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2017 року підготовлено  та  подано 23 
проекти розпоряджень голови 
райдержадміністрації щодо внесення змін до 
показників районного бюджету 
Старосамбірського району на 2017 рік 

99. Підготовка звіту про 
роботу 
Старосамбірської 
райдержадміністрації у 
І кварталі 2017 року 

До  
15.04.2017 

Організаційним відділом   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 

100. Підведення підсумків 
атестаційної 
експертизи 
Староропської ЗСШ І-
ІІ ст. та Мурованської 
ЗСШ І-ІІ ст. 

01-
30.04.2017 

Відповідно до плану роботи відділу освіти 
Старосамбірської райдержадміністрації 
24.05.2017 проведено нараду по підсумках 
атестаційної експертизи Староропської ЗСШ 
І-ІІ ст. та 29.05.2017 – Мурованської ЗСШ І-
ІІ ст.  За підсумками експертиз видано 
накази та керівникам шкіл вказано на 
усунення виявлених недоліків 

101. Моніторинг якості 
надання освітніх 
послуг дітям з 
психофізичними 
вадами, які навчаються 
на індивідуальній 
формі навчання  

01.-
31.05.2017 

Протягом квітня 2017 року завідувачем 
районної ПМПК Пенько Д.Я. було 
проведено моніторинг якості індивідуальної 
форми навчання дітей, які навчаються за 
програмами спецшкіл у ЗНЗ району. 
Моніторингом було охоплено 17 учнів, які 
навчаються у 12 загальноосвітніх закладах  
району. Зріз знань дітей проводився з 
української мови, літератури та математики. 
Оцінювання здійснювалось за 12-бальною 
системою. Аналіз результатів свідчить, що в 
основному всі діти засвоюють 
рекомендовані навчальні програми 

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

01.04-
30.06.2017 

Протягом ІІ кварталу 2017 року проведено 2 
комісійні виїзди згідно звернень громадян та 
надано обґрунтовані відповіді згідно 
чинного законодавства 
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103. Надання практичної 
допомоги  
сільськогосподарським 
підприємствам   з 
питань  розвитку  
галузі рослинництва 
тваринництва, 
розвитку фермерства 

14.04.2017 
11.05.2017 
16.06.2017 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 14 квітня 
2017 року проведено виїзд у Торчиновицьку 
сільську раду до ФОП Волошина В. з питань 
методичної допомоги по посадці волоського 
горіха. 
 14 та 16 червня 2017 року спільно з 
інспектором  управління Держпраці 
Винаром В.А. проведено навчання та 
інструктажі з дотримання правил техніки 
безпеки з керівниками та інженерами 
сільськогосподарських  підприємств району 

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

19.04.2017 
 

19 квітня 2017 року головним спеціалістом  
відділу  Грицик О.П.  проведено 
консультації  по правильності заповнення 
річної та квартальної  звітності. (баланс та 
форма 2 ) 

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

06.04.2017 
08.06.2017 
 
 

Працівниками  відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
-6 квітня 2017 року спільно з керівником 
СОК «Засіки» Князем О.Б. обговорено 
питання щодо заготівлі, зберігання та 
реалізації плодо - овочевої продукції. 
- 8 червня 2017 року  проведено виїзд у  
СОК «Сільські послуги БМ» с.Зоротовичі 
щодо вирішення питання реалізації полуниці 
та надання послуг під час проведення жнив 

106. Виїзд у 
сільськогосподарські  
підприємства по 
перевірці дотримання 
вимог по охороні 
праці, техніки безпеки, 
безпеки дорожнього 
руху та протипожежної 
безпеки 

12.04.2017 
 

Працівниками  відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
12 квітня 2017 року 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  

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

28.04.2017 
26.05.2017 
30.06.2017 

В ІІ кварталі 2017 року управлінням  
соціального захисту населення 
райдержадміністрації  проведено 4956 
зустрічних перевірок: 4 шляхом перевірки 
по підприємствах; 4952– шляхом запитів. 
Кількість обстежених сімей, проведених з 
метою підтвердження їх права на 
призначення соціальних допомог – 333 
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108. Організація роботи із 
соціальними  
працівниками  органів 
місцевого 
самоврядування 

24.04.2017 
22.05.2017 
26.06.2017 

Управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2017 року 
проведено перевірку роботи 3 соціальних 
працівників  21.04.2017 в с.Соснівка,   
24.05.2017 в с.В.Лінина та 22.06.2017 в с. 
Великосілля 

109. Тематичні моніторинги  
бібліотек – філій: 
- з питань бібліотечно 
– бібліографічного 
обслуговування 
користувачів 

01.04-
30.06.2017 
 
 
 
 

Дирекцією, методичним відділом 
Старосамбірської ЦРБ  у ІІ кварталі 2017 
року  надано практичну та методичну 
допомоги з питань бібліотечно-
бібліографічного обслуговування 
користувачів: бібліотека-філія для дорослих 
м. Добромиль (20 квітня 2017 року), Велика 
Волосянка (17 травня 2017 року), Букова (15 
червня 2017 року), Верхній Лужок (17 
травня 2017 року) 

110. 
 

Виїзди в  Народні  
Доми з метою надання 
методичної допомоги в 
роботі 
 

01.04-
30.06.2017 
 
 
 
 

У ІІ кварталі 2017 року методистами 
районного Народного дому було надано 
практичну та методичну допомогу 
Народним домам сіл: Тур’є Долішнє, Тур’є 
Заділок, Ясениця Замкова, Волосянка (4 
квітня 2017 року),  Муроване, Березів, 
Тарнавка, Стара Сіль, Стара Ропа (11 квітня 
2017 року),  Лютовисько, Раково, Буково 
(18 квітня 2017 року),  Княжпіль, Мігово, 
Боршевичі, Библо (25 квітня 2017 року),  
Топільниця, Недільна, Стрілки, Лопушанка 
(16 травня 2017 року),  Торчиновичі, 
Торгановичі, Бачина (23 травня 2017 року),  
Стар’ява, Катино, 

   Лопушниця, В.Сушиця, Заріччя (30 травня 
2017 року ),  Страшевичі, Кобло, Созань, 
Воля (6 червня 2017 року),  Тершів, Сушиця, 
Спас, Бусовисько, В.Лужок (13 червня 2017 
року), Трушевичі, Передільниця, Губичі, 
Солянуватка (20 червня 2017 року),  
П’ятниця , Тарнава, Поляна Добромильська 
(27 червня 2017 року) 
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111. Участь в операціях з 
метою профілактики 
бездоглядності та 
безпритульності серед 
дітей: ,,Діти вулиці ”, 
,,Вокзал ”, 
Всеукраїнського рейду 
,,Урок ”. 

01-
30.04.2017 
01-
31.05.2017 
01-
30.06.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації спільно з 
Старосамбірським ВП Самбірського відділу 
поліції ГУ НП у Львівській області у ІІ 
кварталі 2017 року проведено 6 рейдів щодо 
виявлення  неповнолітніх, схильних до 
бродяжництва та жебракування, зокрема :  
03.04.2017 –на території Новоміської 
сільської ради 
28.04.2017 – на території Слохинівської 
сільської ради 
04.05.2017 –на території Страшевицької 
сільської ради 
25.05.2017 – на території Стрілківської 
сільської ради 
06.06.2017 –на території Сусідовицької 
сільської ради 
27.06.2017 – на території Тернавської 
сільської ради 
За підсумками проведених рейдів не 
виявлено  неповнолітніх, схильних до 
бродяжництва та жебракування 

112. 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     

01-
30.04.2017 
01-
31.05.2017 
01-
30.06.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2017 року  проведено перевірки умов 
проживання  17 дітей, які проживають у 7 
сім’ях,    в якій батьки або особи що їх 
заміняють, ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків, а саме:    
Протягом квітня 2017 року  проведено 
перевірки умов проживання  8 дітей, які 
проживають у 4 сім’їх,    в якій батьки або 
особи що їх заміняють, ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків.  
Протягом травня 2017 року  проведено 
перевірки умов проживання  3 дітей, які 
проживають у 1 сім’ї, в якій батьки або 

   особи що їх заміняють, ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків, на 
території Старосамбірської міської ради.   
Протягом червня 2017 року  проведено 
перевірки умов проживання  7 дітей, які 
проживають у 3 сім’ях, в якій батьки або 
особи що їх заміняють, ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків, на 
території Старосамбірської міської ради   
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113. 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. 

01-
30.04.2017 
01-
31.05.2017 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу  
2017 року проведено   перевірку умов 
проживання  31 дитини, які проживає у 16 
сім’ях та перебуває на профілактичному 
обліку, а саме:  
Протягом квітня 2017 року проведено   
перевірку умов проживання  3 дітей, які 
проживають у 3 сім’ях та перебувають на 
профілактичному обліку.   
Протягом травні 2017 року проведено   
перевірку умов проживання  23 дітей, які 
проживають у 11 сім’ях та перебуває на 
профілактичному обліку на території 
місцевих  рад, а саме: 
04.05.2017 – на території  Старосамбірської 
міської ради; 
05.05.2017- на території Верхньолужоцької 
сільської ради; 
11.05.2017 – на території Страшевицької 
сільської ради; 
16.05.2017 – на території  Старосолянської 
селищної ради; 
18.05.2017 – на території Добромильської 
міської ради; 
22.05.2017 – на території Стар’явської 
сільської ради; 
24.05.2017 – на території Новоміської 
сільської ради; 
29.05.2017 – на території Трушевицької 
сільської ради; 
31.05.2017 – на території Княжпільської 
сільської ради. 
Протягом червня 2017 року проведено   
перевірку умов проживання  5 дітей, які 
проживають у 2 сім’ях та перебуває на 
профілактичному обліку на території 
місцевих  рад, а саме: 

   16.06.2017 – на території Старосолянської 
селищної ради; 
26.06.2017 – на території Старосамбірської 
міської ради 

114. Перевірка виховної 
роботи в навчальних 
закладах району  (згідно 
окремого графіка) 
 
 

01-
30.04.2017 
01-
31.05.2017 
01-
30.06.2017 

Протягом ІІ кварталу 2017 року проведено 
перевірки в наступних навчальних закладах: 
26.04.2017 – Ріп’янська ЗСШ І-ІІІ ступенів 
27.04.2017 – Передільницька ЗСШ І-ІІІ 
ступенів 
17.05.2017 – Боневицькій ЗСШ І-ІІ ступенів 
18.05.2017 – Міженецькій ЗСШ І-ІІІ ступенів  
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115. Проведення перевірки 
умов проживання  
дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та їх 
опікунів 
піклувальників 
 

01-
30.04.2017 
01-
31.05.2017 
01-
30.06.2017 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2017 року 
проведено наступні перевірки: 
30 травня 2017 року проведено перевірки 
умов проживання  дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та їх 
опікунів піклувальників на території 
Старосамбірської сільської ради. 
У травні 2017 року проведено перевірку 
умов проживання кандидатів в опікуни та 
піклувальники на території Добромильської 
міської ради, Старосамбірської міської ради, 
Волянської сільської ради. 
Проведено перевірки умов проживання  
дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та їх опікунів 
піклувальників на території : 
06.06.2017 року – на території Хирівської 
міської ради; 
08.06.2017 року – на території 
Добромильської міської ради; 
13.06.2017 року – на території 
Саросолянської сільської ради; 
15.06.2017 року – на території Стрільбицької 
сільської ради; 
20.06.2017 року – на території 
Страшевицької сільської ради; 
22.06.2017 року – на території Тершівської 
сільської ради; 
27.06.2017 року – на території 
Верхньолужоцької сільської ради; 
29.06.2017 року – на території Мурованської 
сільської ради 
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116. Проведення перевірок, 
щодо забезпечення 
збереження житлових та 
майнових прав дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

До 
 30.06. 2016
 

Працівнимками служби у справах дітей 
райдержадміністрації проведено аналіз 
отриманої інформації на запити у місцеві 
ради з метою підготовки звітів про стан 
збереження житла та майна дітей. 
Проведено перевірки:  
30 червня 2017 року - на території 
Старосамбірської міської ради; 
06.06.2017 року – на території Хирівської 
міської ради; 
08.06.2017 року – на території 
Добромильської міської ради; 
13.06.2017 року – на території 
Саросолянської сільської ради; 
15.06.2017 року – на території Стрільбицької 
сільської ради; 
20.06.2017 року – на території 
Страшевицької сільської ради; 
22.06.2017 року – на території Тершівської 
сільської ради; 
27.06.2017 року – на території 
Верхньолужоцької сільської ради; 
29.06.2017 року – на території Мурованської 
сільської ради 

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

До 
19.04.2017 
28.04.2017 
12.05.2017 
26.05.2017 
14.06.2017 
23.06.2017 

Працівнимками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 19 квітня 2017 року,12 
травня 2017 року, 14 червня 2017 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль та 28 квітня 2017 року, 26 травня 
2017 року, 23 червня 2017 року вихованця 
прийомної сім’ї м. Старий Самбір 

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

До 
06.04.2017 
25.04.2017 

Працівниками служби у справах двтей 
райдержадміністрації  у ІІ кварталі 2017 
року проведено  наступні перевірки: 
 06.04.2017 у Лаврівському дитячому 
будинку відділу освіти 
райдержадміністрації. 
25.04.2017 у КЗ ЛОР «Добромильська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
І-ІІ ступенів» 

119. Проведення перевірки у 
Нижанковицькому ПЛ 

До 
04.04.2017 

Працівниками служби у спрвах дітей 
райдержадміністрації 4 квітня 2017 року  
проведено перевірку у Нижанковицькому 
ПЛ. За результатами перевірки оформлено 
довідку 
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120. Надання практичної 
допомоги по питаннях 
туризму власникам 
агроосель та особам, 
які бажають займатися 
сільським туризмом 

01-
30.04.2017 
01-
31.05.2017 
01-
30.06.2017 
 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2017 року 
надавалася практична допомога по питаннях 
організаційно-правових форм діяльності 
сільського туризму та методична література 
із сільського зеленого туризму власникам 
агроосель 

121. Проведення  перевірок 
у  Великосільській, 
Волошинівській та 
Слохинівській 
сільських радах    за 
здійсненням органами 
місцевого 
самоврядування 
делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади  
 

20.04.2017 
18.05.2017 
15.06.2017 
 

Комісією для проведення  перевірок за 
здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади проведено виїзди 
20 квітня 2017 року у Великосільську 
сільську раду, 18  травня  2017 року  у 
Волошинівську   сільську раду та 15 червня   
2017 року у Слохинівську  сільську  раду. 
За результатами перевірки складено 
відповідні акти, які розглянуто на засіданні 
виконавчого комітету  вищевказаних  
місцевих  рад 

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

01.04-
30.06.2017 

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

123. Перевірка 
правильності 
складання 
бюджетними 
установами району 
кошторисів на 2017 рік 

01.04-
30.06.2017 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації в ІІ кварталі 2017 року 
проведено 2 перевірки, порушень не 
виявлено 

124. Проведення заходів 
неформальної освіти 
(тренінги, семінари, 
лекції) 
 
 
 
 

01.04-
30.06.2017 

Протягом ІІ кварталу 2017 року сектором 
молоді та спорту райдержадміністрації 
проведено екскурсію – тренінг у відділення 
Приватбанку та відділення казначейської 
служби Старосамбірського району 
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125. Проведення заходів 
Всеукраїнської 
інформаційно-
профілактичної акції 
«Відповідальність 
починається з мене» 
 

01.04-
30.06.2017 

Протягом ІІ кварталу 2017 року сектором 
молоді та спорту райдержадміністрації 
організовано проведеня  круглих столів у 
Старосамбірській  ЗСШ І-ІІІ ст. №1 та №2, 
Стрілківській ЗСШ І-ІІІ ст., Стрілківській 
школі – інтернат на тему: «Про пропаганду   
здорового способу життя серед молоді»  

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

01.04 – 
30.06.2017 

Головою райдержадміністрації у ІІ кварталі 
2017 року проведено 10 нарад  з керівниками 
управлінь, відділів, структурних підрозділів 
райдержадміністрації, а саме: 3, 10, 26 
квітня, 10, 15, 22, 29 травня, 07, 12 та 26 
червня 2017 року. За результатами наради  
прийнято  відповідні доручення (№37/01-10 
від 04.04.2017 року, №40/01-10 від 
10.04.2017 року, №47/01-10 від 27.04.2017 
року, №50/01-10 від 11.05.2017 року, 
№54/01-10 від 15.05.2017 року,  №57/01-10 
від 24.05.2017 року, №59/01-10 від 
30.05.2017 року, №63/01-10 від 08.06.2017 
року, № 64/01-10 від 12.06.2017 року, 
№67/01-10 від 27.06.2017 року) 

127. Проведення навчань та 
семінарів з головними  
розпорядниками  
(розпорядниками 
нижчого рівня)  коштів 
районного бюджету, 
органами місцевого 
самоврядування та 
іншими учасниками 
бюджетного процесу 
щодо внесення змін до 
законодавства 

01.05– 
30.06.2017 

Проведення навчань та семінарів з 
головними  розпорядниками  
(розпорядниками нижчого рівня)  коштів 
районного бюджету, органами місцевого 
самоврядування та іншими учасниками 
бюджетного процесу щодо внесення змін до 
законодавства перенесено на липень 2017 
року  

128. Проведення нарад з 
субєктами надання  
адміністративних  
послуг щодо 
забезпечення надання 
послуг через ЦНАП 

01.04- 
30.06.2017 

14 та 27  квітня 2017 року проведено наради 
із представниками Головного 
територіального управління 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 

129. Нарада з питань 
ліквідації 
заборгованості за 
енергоносії 
підприємствами 
житлово – комуналь 
ного господарства  

04.04.2017 
06.06.2017 

4 квітня та 6 червня 2017 року з  
керівниками підприємств ЖКГ проведено 
наради, на яких  визначено шляхи та заходи 
щодо ліквідації та не допущення 
заборгованості за енергоносії 
підприємствами житлово – комунального 
підприємства 
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130. Засідання школи 
молодого вихователя 
на базі   ДНЗ с. 
Стрілки 

20.04.2017 Засідання школи молодого вихователя на 
базі   ДНЗ с. Стрілки перенесено на ІV 
квартал 2017 року 

131. Нарада заступників 
директорів з виховної 
роботи 
загальноосвітніх 
навчальних закладів  
району   

19.04.2017 19.04.2017 заступником директора РІМЦ 
Лешкович М.С., на базі Старосамбірської 
СШ №1 проведено нараду заступників 
директорів ЗНЗ району з виховної роботи 

132. Інструктивно – 
методична нарада  з 
учителями 
предметниками 

15.04.2017  Протягом квітня 2017 року методисти РІМЦ 
проведено інфтруктивно-методичні наради з 
учителями предметниками з питань 
проведення ДПА та завершення 2016-17 
навчального року 

133. Участь команд району 
в обласному фестивалі 
команд КВК ЮІР  

01-
30.04.2017 

В квітні 2017 року команда КВН ЮІР (клуб 
веселих та кмітливих юних інспекторів 
руху) Стрілківської школи-інтернату І-ІІІ 
ст., а у травні 2017 року  загін ЮІР 
прийняли участь в обласних змаганнях 

134. Конкурс – захист 
екологічних проектів  
«Дотик природи» 

01-
30.04.2017 

24.04.2017 на базі Старосамбірської СШ №1 
проведено конкурс-захист екологічних 
проектів «Дотик природи - 2017». В даному 
конкурсі взяли участь 8 учнів з 4 ЗНЗ 
району. Переможцем конкурсу стала 
учениця 11 класу Стрілківської ЗСШ 
Лопушанська Наталія 

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

25.04.2017 
30.05.2017 
27.06.2017 

Головою райдержадміністрації Цепендою 
М.В. та керівником апарату 
райдержадміністрації Годом М.М. у ІІ 
кварталі 2017 року  згідно затверджених 
планів проведено три навчання – семінари з 
головами та секретарями сільських, 
селищних, міських рад району, зокрема,  
24.04.2017 року,  30.05.2017 року та 
27.06.2017 року 

136. Нарада з сільськими, 
селищними, міськими 
головами району по 
питанні «Про заходи 
щодо запобігання 
нещасним випадкам на 
водних об”єктах 
району у літній сезон» 

25.04.2017 26 квітня 2017 року проведено нараду – 
семінар з головами сільських, селищних та 
міських рад, на якій розглянуто  питання про 
організацію заходів щодо запобігання 
нещасних випадків на водних об’єктах 
району 
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137. Нарада з керівниками 
та спеціалістами 
сільськогосподарських 
підприємств  з питань  
підготовки проведення  
весняно – польових 
робіт та підсумки 
посіву ранніх зернових 
культур 

05.05.2017 
 

5 травня 2017 року начальником відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Курієм Я.П. проведено 
нараду з керівниками та спеціалістами 
сільськогосподарських підприємств  з 
питань  підготовки проведення  весняно – 
польових робіт та підсумки посіву ранніх 
зернових культур  

138. Нарада з працівниками 
культури району 

27.04.2017 
25.05.2017 
29.06.2017 

 

27 квітня, 25 травня та  29 червня 2017 року 
начальником відділу культури 
райдержадміністрації П. Юрчиком та 
директором ЦБС В.Сольчаник проведено 
наради з наступних питань: 
- визначення пріоритетних напрямків роботи 
в 2017 році; 
- робота бібліотек та Народних домів у 
сучасних умовах; 
- організація обслуговування різних 
категорій населення, як умова підвищення 
рівня і ефективності популяризації книги 

139. Нарада з  керівниками 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
району 
 

27.04.2017 
25.05.2017 
28.06.2017 

 

04.05.2017  у залі засідань районної ради 
начальником відділу освіти 
райдержадміністрації М.В.Яворським, 
директором РІМЦ М.В. Горбовою проведено 
нараду керівників  загальноосвітніх 
навчальних освіти району. До відома 
керівників  була доведена відповідна 
інформація та дані доручення до виконання 

140. Семінар – тренінг для 
педагогів – 
організаторів  
«Громадська школа 
лідерства у ЗНЗ» 

17.05.2017  17.05.2017 на базі Старосамбірської СШ №1, 
заступником директора РІМЦ Лешкович 
М.С. проведено семінар-тренінг для 
педагогів-організаторів закладів освіти 
району, на якому презентовано програму 
«Громадської школи лідерства» 

141. Заходи щодо 
відзначення 110 річчя 
Романа Шухевича 

01.05-
30.06.2017  

На виконання наказу відділу освіти 
Старосамбірської райдержадміністрації від 
03.03.2017 №44 «Про вшанування пам’мяті 
Р.Шухевича в ЗНЗ району» вчителями 
історії шкіл району проведено тематичні 
уроки, випущено стінгазети, бібліотекарями 
створено книжкові та газетно-журнальні 
кутки. Директорам шкіл дано доручення 
відвідати меморіальний музей у селищі 
Білогорща. 
48 туристко-краєзнавчі змагання «Левурда» 
присвячені пам’яті Р.Шухевича 
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142. Нарада з питань 
дотримання чинного 
законодавства у сфері 
поводження з ТПВ 

12.04.2017 
12.05.2017  

12 квітня та 12 травня 2016 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 

143. Нарада з сільськими, 
селищними, міськими 
головами та 
районними 
спеціалізованими 
службами ЦЗ по 
питанні «Посилення 
протипожежного 
захисту населення 
пунктів , лісів та 
сільськогосподарських 
угідь у весняно – 
літній пожеже 
небезпечний період 
2017 року» 

30.05.2017 30 травня 2017 року проведено нараду – 
семінар з  сільськими, селищними та 
міськими головами, на якій розглянуто 
питання «Посилення протипожежного 
захисту населених пунктів, лісів та 
сільськогосподарських угідь у весняно-
літній пожеже небезпечний період 2017 
року» 

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

27.06.2017 
 
 

27 червня 2017 року начальником відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Курієм Я.П. проведено 
нараду з керівниками і бухгалтерами 
сільськогосподарських   підприємств району 
з питань розрахунку за оренду земельних і 
майнових паїв 

145. Практичні семінари з 
питань діяльності 
управління 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації 

05.04.2017 
03.05.2017 
07.06.2017 

Начальником управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації 5 
квітня 2017 року, 3 травня 2017 року та 7 
червня 2017 року проведено практичні 
семінари з питань діяльності управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 
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146. Засідання Колегії 
відділу культури 
райдержадміністрації  з 
питання: “Про 
культурно-
просвітницьку роботу 
Народних домів і 
бібліотек”  
 
 
 

26.04.2017 
31.05.2017 
21.06.2017 

Начальником відділу культури 
райдержадміністрації  П. Юрчиком 
проведено засідання  Колегії: 
-  25 квітня 2017 року за участі  директора 
ЦБС В. Сольчаник, Ясенице-Замківської, 
Княжпільської, Скелівської, Волянської  
сільських рад; 
- 23 травня 2017 року за участі  директора 
ЦБС В. Сольчаник, Трушевицької, 
Чаплівської, Солянуватської сільських рад; 
- 20 червня 2017 року за участі  директора 
ЦБС В. Сольчаник,  Головецької, 
Мшанецької,  Грозівської сільських рад. 
На даних засіданнях  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 засідань підготовлено проекти  
рішень Колегії 

147. Засідання Колегії 
відділу освіти 
райдержадміністрації з 
питання «Модернізація 
змісту дошкільної 
освіти, гуманізація її 
цілей та принципів, 
повноцінний розвиток 
життєво компетентної 
творчої особистості  
дитини» 

01-
31.05.2017  

6 квітня2017 року відбулось засідання 
Колегії відділу освіти райдержадміністрації, 
на якому заслухано питання «Охоплення 
дошкільною освітою дітей району». 
Розглянуто ряд завдань щодо модернізації 
дошкільної освіти та розвитку особистості 
дитини 

148. Участь районних 
команд у ХХУ 
спортивних іграх 
Львівщини серед міст 
та районів області, в 
навчально – 
тренувальних  зборах 
для підготовки в 
чемпіонаті області з 
футболу  

01.04- 
30.06.2017 

 

У ІІ кварталі 2017 року збірна команда 
району прийняла участь в змаганнях з 
пляжного волейболу 23-25 червня 2017 року 
в смт. Добротвір. За результатами змагання 
жінки  вибороли 12 місце, чоловіки – 14 
 

149. Чемпіонат району  з 
футболу  

01.04- 
30.06.2017 

 

Чемпіонат району  з футболу роз почався у 
ІІ кварталі 2017 року та триває по даний час 
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150. Творча акція: 
«Подаруй бібліотеці 
книгу» 
 

01.04-  
30.06.2017  

Протягом ІІ кварталу 2017 року нових 
надходжень книг до бібліотек району  не 
було, акція триває до кінця ІІІ кварталу 2017 
року 
 

151. Зустріч з 
письменниками 
Старосамбірщини 
(відповідно до плану 
ЦБС) 

01.04-  
30.06.2017  

11 травня 2017 року відбулася зустріч з 
місцевими письменниками Ольгою 
Яворською –  презентація книжки «Дзень 
дзелень» (районна дитяча бібліотека) та 
Іваном Фідиком –  літературний вечір 
творчості Івана Фідика «Шляхи мої …Вони 
не ті, що в інших, Шляхи мої – то виболені 
вірші» (центральна районна бібліотека) 

152.  Майстер-клас по  
розписуванню писанок 
(Старосамбірський 
історико-краєзнавчий 
музей)  

16 
.04.2017 

16 квітня 2017 року в Старосамбірському 
історико-краєзнавчому музеї відбувся 
майстер-клас по  розписуванню писанок 

153. Змагання з міні – 
футболу, присвячені 
Великоднім святам 

20.04.2017 
 

Змагання з міні – футболу, присвячені 
Великоднім святам проведено 27 квітня 2017 
року на спортивному майданчику 
Торгановицької ЗСШ І-ІІ ст. За результатами 
змагання 1 місце виборола команда 
Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ ст № 2, 2 місце – 
команда Тргановицької ЗСШ І-ІІ ст. і 3 місце 
– команда Великолінинської ЗСШ І-ІІІ ст 

154. Проведення районної 
акції „Посади отчий 
ліс” 

22.04.2017  Відповідно до плану роботи 
Старосамбірської районної ради 22 квітня 
2017 року, під керівництвом начальника 
відділу освіти райдержадміністрації 
М.Яворського учні закладів освіти району 
взяли участь у акції «Отчий ліс» 

155. Заходи до відзначення 
Чорнобильської 
трагедії:  
«Чорнобиль: трагедія, 
подвиг, 
пам’ять»(книжкові 
виставки, тематичні 
полиці,  години 
екології). 
Вечір-реквієм 
«Чорнобиль…  
 

 
 
24-
26.04.2017 
 
26.04.2017 
 
26.04.2017 

З 24 по 26 квітня 2017 року відбулися 
книжкові виставки: «Чорнобиль… Скорбота 
пам’яті людської» ЦРБ, «Чорнобиль – біль 
України» РДБ,  виставка-реквієм «Полин – 
сльозою омивається душа» с. Надиби, 
«Чорнобиль – біль і сльози України» с. 
Ріп’яно. 
 Година пам’яті «Гірчить Чорнобиль, крізь 
роки гірчить…» ЦРБ, «Дзвони Чорнобиля» 
с. Страшевичі, урок пам’яті «Чорнобиль: від 
мирного атому до катастрофи» РДБ, день 
пам’яті «Чорнобиль – біль сьогодення» с. 
Топільниця, година скорботи «Чорнобиль… 
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 Фотовиставка 
«Чорнобиль 
сьогодення» та показ 
документального 
фільму «Чорнобиль» 
(Старосамбірський 
історико-краєзнавчий 
музей)  
 

 Скорбота пам’яті людської» с. Ясениця-
Замкова, «Гріх непростимий - Чорнобиль» с. 
Тернава, інформаційна година «Чорнобиль 
не має минулого часу» с.Смеречка, година 
роздум «Чорнобиль. Біла хмара чорної біди» 
с. Ріп’яно, «Чорнобильський вітер по душах 
мете, чорнобильський пил на віки осідає…» 
с. Стрілки, бібліомікс «Гріх непростимий 
Чорнобиль» с. Стрілки,  вечір-спогад 
«Чорнобиль, яким його побачив світ» с. 
Грозьово, інформаційна година «Вогонь 
Чорнобиля – обпік наше коріння» с. Тершів, 
с. Спас. Мета заходів  -  вшанування пам’яті  
учасників цих подій. 
26 квітня 2017 року у Народних домах 
району відбувалися поминальні заходи з 
відзначення 31-ї річниці Чорнобильської 
катастрофи. 
26 квітня 2017 року  відбувся показ 
документального  фільму про Чорнобиль 

156. Районний етап дитячо 
– юнацької військово – 
патріотичної гри 
«Джура» 

28.04.2017 25 квітня 2017 року на базі Хирівської 
школи-інтернат відбулась нарада-семінар 
щодо організації та проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 
16.05.2017 року на базі   Стрілківської 
школи-інтернату І-ІІІ ст. методистом 
районного інформаційно-методичного 
центру Б.В.Вориком та директором школи  
Я.І.Цибом було проведено районну дитячо-
юнацьку військово-спортивну патріотичну 
гру Українського козацтва «Сокіл» 
(«Джура»). 
Участь взяло 12 команд загальноосвітніх 
навчальних закладів І-ІІІ ступенів та 10 
команд шкіл І-ІІ ступенів. Перемогу 
вибороли учні Тернавської школи, другими  
були школярі с. Чаплі, третіми – школярі с. 
Княжпіль.  Перемогу серед шкіл І-ІІІ ст. 
повіз додому Хирівський інтернат, ІІ м. – 
Хирівська середня школа І-ІІІ ст., третє -  
Старявська  середня школа І-ІІІ ст. 
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157. Заходи до Дня матері: 
- «Мамо рідна. 

Хай святиться ім'я твоє!»  
(свята, книжкові 
виставки); 

- святковий 
концерт  до Дня матері 
«Вона – любов, вона – 
печаль і втіха» 

10-
16.05.2016 
 
07-
12.05.2016 

З 10 по 16 травня 2017 року  в бібліотеках-
філіях відбулися наступні заходи: свято 
матері «Ми матір називаємо святою» с. 
Ясениця-Замкова, «Нехай святиться ім’я 
твоє» с. Терло, с. Букова,  «Як добре, що на 
світі матуся люба є» с. Бабино, година поезії 
«Кожна мати із весною схожа» с. Губичі, 
«Мамо, ти найкраща»  с.Тур’є, «Матусю, 
моя рідненька» с. Передільниця, «Мамо 
рідна, ненько моя» с. Страшевичі, 
літературна композиція «Ми матір 
називаємо святою» с. Трушевичі, 
літературно-мистецьке свято «Мамо, рідна, 
хай святиться ім’я твоє» бібліотека-філія для 
дорослих м. Добромиль, літературне свято 
«Мати неба і землі» с. Грозьово. 
Значення родини, сім’ї в житті  кожної 
людини, роль батька та матері у вихованні 
дітей. 
Протягом травня 2017 року у Народних 
домах району відбувалися святкові концерти 
до Дня Матері 

158. Виставка до 
Всеукраїнського дня 
вишиванок 
(Старосамбірський - 
історико-краєзнавчий 
музей)  

23.05.2017 19 травня 2017 року до Дня вишиванки у 
Старосамбірському історико-краєзнавчому 
музею була організована виставка 
вишиваних картин жительки Старого 
Самбора Олени Винарчик 

159. Проведення свята 
останнього дзвоника у  
загальноосвітніх 
закладах району 

26.05.2017 З 25 по 30 травня 2017 року в усіх 
загальноосвітніх навчальних закладах 
району проведено святкову лінійку, свято 
Останнього дзвоника. Головні спеціалісти 
відділу освіти та методисти районного 
інформаційно-методичного центру відвідали 
святковий захід  у навчальних закладах 
району 

160. Організація 
святкування Дня 
захисту дітей 
  

01.06.2017 Працівниками підготовлено розпорядження 
про затвердження складу оргкомітету з 
відзначення в районі заходів та розроблено 
заходи з святкування Дня захисту дітей. 
Проведено 3 засідання оргкомітету.  
1 червня 2017 року організовано та 
проведено заходи з відзначення в районі 
дня захисту дітей 
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161. Цикл заходів до 
Міжнародного Дня 
захисту дітей:  
-«Дитинства яскравого 
мить»   (години поезії, 
конкурси малюнків, 
вікторини); 
- «Подорож до Країни 
Дитинства»  (конкурси 
малюнків, вікторини) 

01-
03.06.2017 

 
 
 
 
 

З 1 по 3 червня 2017 року у районній 
бібліотеці та бібліотеках-філіях відбулися: 
година цікавих повідомлень «Хоч дитина я 
мала, але в мене є права» РДБ, розповідь-
вікторина «Що за диво ці казки»  с. Ріп’яно, 
конкурс малюнків «Я малюю сонце» с. Спас, 
інформаційна година «Відзначаємо 
Міжнародний день захисту дітей!» смт. 
Стара Сіль, гра «Мої права ви підкажіть» 
бібліотека-філія для дітей м. Добромиль. 
1 червня 2017 року на центральній площі 
Старого Самбора відбулося святкування 
Міжнародного дня захисту дітей за участі 
учнів Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ №1 та №2, 
Великолінинської НВК, Старосамбірської та 
Добромильської дитячих музичних шкіл, 
відділу культури, центру дитячої та 
юнацької творчості, служби у справах дітей, 
Старосамбірської ДЮСШ та сектору  молоді 
та спорту  райдержадміністрації 

162. Регіональний 
фестиваль української 
естрадної пісні 
«Пісенні джерела 
Прикарпаття – 2017» 

 01-
30.06.2017 

Регіональний фестиваль української 
естрадної пісні «Пісенні джерела 
Прикарпаття – 2017» перенесено на ІІІ 
квартал 2017 року 

163. Міжрайонний огляд-
конкурс народно-
інструментальної 
музики «Мелодії 
бойківського двору» 

 01-
30.06.2017 

Міжрайонний огляд-конкурс народно-
інструментальної музики «Мелодії 
бойківського двору» перенесено на ІІІ 
квартал 2017 року 

164. Проведення  районних 
туристично – 
краєзнавчих змагань 
«Левурда-2017» 

20.06.2017 13-16 червня 2017 року проведено районні 
туристично – краєзнавчі змагання  «Левурда 
– 2017» за участі 14 шкіл району, команд з 
м. Самбір, м. Стрий, м. Львів та 
Сватівського району Луганської  області. 
Учасники змагалися з техніки пішохідного 
туризму, орієнтування на місцевості, 
велосипедного спорту. Перше місце 
виборола команда Хирівської школи – 
інтернат ім.. єпископа Івана Хоми 
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165. Урочистості з нагоди 
святкування Дня 
Конституції: 

- «Конституція 
України: історія та 
сьогодення» (книжкові 
виставки, тематичні 
полиці, уроки права,  
огляди преси); 

- святковий 
концерт до  Дня 
Конституції України 

 
 

26-
28.06.2017 
 
 
28.06.2017 

 

З 26 по 28 червня 2017 року у районній 
бібліотеці та бібліотеках-філіях організовано 
та проведено книжкові виставки 
«Конституція України  – символ незалежної 
держави» ЦРБ, бібліотеки-філія для 
дорослих та для дітей м. Добромиль, година 
спілкування  «Конституція – компас для 
душі» м.Хирів,   усний журнал «Єдиний 
критерій істини - закон» 
с.Надиби,історичний урок «Свято, яке 
стосується кожного із нас» с. Велика 
Волосянка, година спілкування «Є 
Конституція –є міцна незалежна держава» с. 
Тершів, літературно-мистецький вечір 
«Конституція – головний закон України» 
с.Тур’є, правова година «Конституція 
України – підручник нашого життя» 
с.Сусідовичі, правові читання «Закон 
захищає дитинство» с. Воля. 
28 червня 2017 року  у районному 
Народному домі м. Старий Самбір відбувся 
святковий концерт та показ 
документального фільму присвячений Дню 
Конституції України 

166. Проведення заходів з 
вшанування памяті 
жертв Саліни „Біль 
Саліни” 
 

25.06.2017 25 червня  2017 року  у с. Солянуватка 
відбувся захід присвячений дню скорботи і 
вшанування пам’яті жертв війни в Україні, 
«Біль Саліни» за участі представників 
обласної державної адміністрації, районної 
державної адміністрації, духовенства, 
громадських організацій,  Народних 
колективів району та окремих виконавців 

  
 
Т.в.о. керівника апарату 
райдержадміністрації                                                                В.Ф.Следзевич 


