
 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                             Голова Старосамбірської  
                                                                                             районної державної адміністрації                 
                                                                                                                             
                                                                                              /печатка,підпис/             О.Бонк 
                                                                                              15 січня  2018 року  
                                                                                            

ЗВІТ 
про виконання плану роботи  Старосамбірської районної 

державної адміністрації  на  ІV 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. Засідання Колегії 
райдержадміністра
ції: 
-про виконання 
районного 
бюджету та 
бюджету району за 
9 місяців  2017 
року; 
-про готовність 
бюджетних 
установ, 
підприємств 
житлово – 
комунального 
господарства, 
паливно – 
енергетичного 
комплексу та 
дорожнього 
господарства 
району  до роботи 
в  осінньо – 
зимовий період 
2017/18 року 
- Про стан 
погашення 
заборгованості з 
виплати заробітної 
плати, пенсій та 
інших соціальних 
виплат   

18.10.2017 
21.12.2018 

Головою райдержадміністрації, головою 
Колегії Орестом Бонком  у ІУ кварталі 2018 
року проведено два засідання Колегії, зокрема: 
- 12 жовтня 2017 року,   на якому розглянуто 
три питання,  прийнято відповідні рішення № 
19,20,21, на виконання яких  підготовлено   
розпорядження голови райдержадміністрації  
від 31.10.2017 № 451/01-04, від  31.10.2017 
року № 447/01-04,  від 31.10.2017 року № 448; 
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 підприємствами та 
установами 
району; 
- про підсумки 
проведення 
літнього 
оздоровлення і 
відпочинку  дітей у 
2017 році. 
Засідання Колегії 
райдержадміністра
ції: 
- про  стан 
виконання 
ремонтно – 
будівельних робіт 
на об’єктах 
соціальної 
інфраструктури 
району за рахунок 
бюджетних джерел 
фінансування; 
- про очікуване 
виконання 
районного 
бюджету та 
бюджету району за 
2017 рік та проект 
районного 
бюджету на 2018 
рік; 
- про стан розвитку 
фізичної культури 
та спорту в 
Старосамбірському 
районі; 
- про стан 
пасажирських 
перевезень на 
території 
Старосамбірського 
району 

 
 
 
 
 
 
 
 
21.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
-21 грудня 2017 року, на якому розглянуто 
чотири питання, прийнято відповідні рішення 
№22,23,24,25, на виконання яких  підготовлено 
розпорядження голови райдержадміністрації  
від  27.12.2017 №630 /01-04, від  27.12.2017 
року №631  /01-04,  від 02.01.2018 року № 3, 
від 02.01.2018 року № 4/01-04 
 
 



 

 

3 

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

01.10 -
31.12.2017 

У  ІУ кварталі 2017 року  проведено 3 
засідання комісії, на яких розглянуто 6 справ 
про призначення матеріального забезпечення 
та надання соціальних послуг застрахованим 
особам по тимчасовій втраті працездатності. 
За результатами засідань оформлено 3 
протоколи  

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

01.10 -
31.12.2017 

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

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

01.10 -
31.12.2017 

Засідання районної комісії з питань 
забезпечення своєчасності сплати податків та 
погашення заборгованості із заробітної плати, 
пенсій та інших соціальних виплат у ІУ 
кварталі 2017 року не проводилось, у зв’язку з 
тим, що  заборгованості по заробітній платі 
немає 

5. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
розвитку сімейної 
медицини 

04.10.2017 4 жовтня 2017 року проведено засідання 
Координаційної ради з питань розвитку 
сімейної медицини. За результатами засідання 
оформлено протокол №4 та прийнято 
відповідні рішення 

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

 10.10.2017 
20.10.2017 
03.11.2017 
09.112017 
15.11.2017 
24.11.2017 
12.12.2017 
19.12.2017 
26.12.2017 

У ІУ кварталі 2017 року проведено 4  засідання 
комісії, зокрема, 11.10.2017, 22.11.2017, 
15.12.2017 та 22.12.2017, на яких  розглянуто 
391 заяву, з них 25 заявникам відмовлено в 
призначенні грошової виплати 
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7. Засідання  комісії 
для визначення 
переліку 
сільськогосподарсь
ких підприємств , 
які мають право на 
отримання 
бюджетних коштів 
згідно 
затверджених 
Програм з 
обласного  
бюджету на 2017 
рік та часткової 
компенсації з 
державного 
бюджету 

19.10.2017 
15.11.2017 
21.12.2017 

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

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

20.10.2017 
23.11.2017 
21.12.2017 

5 жовтня та 13 грудня  2017 року проведено 
чергові засідання районної комісії ТЕБ і НС, на 
яких розглянуто питання відповідно до плану 
роботи комісії на ІУ квартал 2017 року 
 

9. Засідання 
експертної комісії 
архівного відділу 
райдержадміністра
ції 

23.10.2017 
20.11.2017 
18.12.2017 

 

Начальником архівного відділу 
райдержадміністрації Н.Карвацькою  у ІУ 
кварталі 2017 року проведено три засідання 
експертної комісії: 
-23 жовтня 2017 року, на якому погоджено 
інструкцію з діловодства  загальноосвітньої 
середньої школи І – ІІІ ступенів с.Нове Місто; 
-20 листопада 2017 року, на якому схвалено 
результати впорядкування документів 
Дроздовицької сільської ради за 2006 - 2015 
роки; 
-18 грудня 2017 року, на якому схвалено  
результати впорядкування документів 
фінансового управління Старосамбірської 
райдержадміністрації 
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10. Засідання 
спостережної 
комісії при 
Старосамбірській 
райдержадміністра
ції 

31.10.2017 
30.11.2017 
25.12.2017 
 
 

В ІУ кварталі 2017 року проведено два 
засідання комісії:  
31 жовтня 2017 року, на якому розглянуто 
питання: 
-про сприяння особам, які звільнились з місць 
позбавлення волі в оформленні документів для 
вирішення соціально - побутових питань.  Про 
надання комплексу соціальних послуг 
благодійною організацією «Регіональний 
Центр соціальної адаптації» для осіб, які 
відбули покарання і повернулись з місць 
позбавлення волі. 
30 листопада 2017 року, на якому розглянуто 
питання: 
- про організацію роботи з під обліковими 
особами (раніше судимими,        алкоголіками, 
наркоманами, сімейними  бешкетниками). 
26 грудня 2017 року, на якому розглянуто 
питання: 
-щодо соціально - побутових умов проживання 
осіб, які умовно достроково звільнилися з 
місць позбавлення волі 

11. Засідання комісії з 
питань захисту 
прав дитини 
Старосамбірської 
райдержадміністра
ції 
 

До            
31.10.2017 
30.11.2017 
31.12.2017 

Головою райдержадміністрації О.Бонком у ІУ 
кварталі 2017 року проведено 3 засідання 
комісії, зокрема: 
30 жовтня 2017 року, на якому розглянуто 14 
питань.  
11 грудня 2017 року, на якому розглянуто 15 
питань. 
26 грудня .2017 року,   на якому розглянуто 5 
питань 
 За підсумками засідань підготовлено проекти 
розпоряджень голови райдержадміністрації та 
висновки 

12. Засідання комісії з 
питань 
упорядкування 
обліку юридичних 
осіб 

22.11.2017 
 

У ІУ кварталі 2017 року засідання комісії не 
проводилось, у зв’язку з тим, що на даний час  
немає установ для зняття з обліку 
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13. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
запобігання 
поширенню ВІЛ – 
інфекції СНІДу  

04.12.2017 4 грудня  2017 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
наступні питання: 
- проведення санітарно - освітніх заходів 
присвячених Всесвітньому дню боротьби зі 
Снідом; 
- підсумки проведення акції, присвяченої 
Всесвітньому дню боротьби зі Снідом;; 
- про  підсумки роботи Координаційної ради у 
2017 році.  
За результатами засідання оформлено протокол 
№4 

14. Засідання районної 
комісії з питань 
розрахунків за 
спожиті 
енергоносії 

07.12.2017  Засідання комісії у ІУ 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. 
Керівники бюджетних установ району взяти 
участь в навчальному семінарі на тему: 
«Функціонування системи 
енергоменеджменту», який відбувся в 
Львівській облдержадміністрації 

15. Засідання комісії з 
питань розвитку 
підприємництва у 
Старосамбірському 
районі 

12.12.2017 16,30 листопада  та 14 грудня 2017 року 
керівники суб’єктів господарювання району 
взяли участь у засіданні   робочої групи з 
питань легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення. 
14, 21 грудня 2017 року проведено наради з 
суб’єктами господарювання, які задекларували 
нульові або мінімальні зобов’язання сплати до 
місцевих бюджетів  акцизного податку з 
роздрібної  торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами. 
26 грудня 2017 року керівники  - підприємці 
району взяли участь в нараді під керівництвом 
голови Львівської обласної державної 
адміністрації з питань супроводу 
інвестиційних проектів 
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16. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
розвитку 
духовності, захисту 
моралі та 
формування 
здорового способу 
життя громадян 
при 
Старосамбірській 
районній 
державній 
адміністрації 

20.12.2017 
 

20 грудня 2017  року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
питання «Національно – патріотичного 
виховання молоді району в контексті розвитку 
духовності, моралі, здорового способу  життя  
(підтримка молодіжної організації «Пласт». 
За результатами засідання оформлено протокол 
№4 

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

21.12.2017 
 

11 жовтня 2017 року проведено засідання 
комісії, на якому розглянуто наступні питання: 
- про розгляд листа Старосамбірського 
відділення поліції від 03.10.2017  №7010/57-
2017 щодо збільшення самовільних рубок на 
території району; 
- про посилення контролю за обігом 
необробленої деревини та продукції переробки 
на території району; 
- про детінізацію лісопереробної  галузі в 
частині легалізації найманих працівників 
шляхом офіційного працевлаштування та 
виплати їм заробітної плати на рівні не нижче 
мінімальної – 3 200 грн.; 
- про розгляд карти – схеми лісопильних 
об’єктів по Старосамбірському районі 
сформовану ОКСЛГП «Галсільліс»; 
- про внесення змін в розпорядження голови 
Старосамбірської районної державної 
адміністрації від 26.02.2016 №45/01-04 «Про 
нову редакцію додатку до розпорядження 
голови Старосамбірської районної державної 
адміністрації від 01.02.2012  №33/01-01»; 
- різне 

18. Засідання 
Координаційної 
ради 
Старосамбірської 
райдержадміністрац
ії з питань дітей 

27.12.2017 27 грудня 2017 року  проведено четверте  
засідання Координаційної ради з питань дітей 
Старосамбірської райдержадміністрації, на 
якому розглянуто 1 питання 
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19. Аналіз виконання 
показників 
Програми 
соціально – 
економічного і 
культурного 
розвитку району за 
9 місяців 2017 року 

01.- 
31.10.2017 

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 

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

01.10.-
31.12.2017 

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації у ІУ 
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. 
Щомісячно перелік  суб’єктів відповідно до 
проведеного моніторингу подається на  
засідання робочої групи з питань легалізації 
виплати заробітної плати та зайнятості 
населення 

21. Проведення 
аналізу стану 
надходжень 
податків до 
бюджетів усіх 
рівнів 

01.10.-
31.12.2017 

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації: 
- 14,21 грудня 2017 року організовано 
проведення нарад з    суб’єктами  
господарювання, які здійснюють торгівлю 
алкогольними напоями та тютюновими 
виробами на території району; 
- щоквартально проводяться індивідуальні 
співбесіди з суб’єктами  господарювання, 
вказаними   в списках платників, які 
задекларували нульові або мінімальні 
зобов’язання   за жовтень, листопад  2017 року; 
- 18 жовтня, 9 листопада, 8 грудня 2017 року 
скеровано  листи  головам місцевих рад  для 
проведення з суб’єктами господарювання на 
місцях індивідуальної роз’яснювальної  
співбесіди щодо повноти декларування 
акцизного податку з роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими 
виробами; 
18,19 грудня  2017 року скеровано  головам 
місцевих рад  листи щодо податку на нерухоме 
майно 
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22. Організація 
виконання програм 
розвитку 
Старосамбірського 
району 

01.10.-
31.12.2017 

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

23. Підготовка 
інформації про 
підсумки соціально 
– економічного і 
культурного 
розвитку району 

До 
 10.10.2017 
10.11.2017 
10.12.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації протягом ІУ кварталу 
2017 року проводилась робота щодо 
підготовки інформації про підсумки соціально 
– економічного і культурного розвитку району  
для подачі керівництву райдержадміністрації 
та департаменту економічної політики   
облдержадміністрації 

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

До 
 02.10.2017 
02.11.2017 
02.12.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 02.10, 02.11. та 02.12. 
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 
10.10.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації  підготовлено 
інформацію про здійснення державних 
закупівель бюджетними установами станом на 
1 листопада  2017 рік та подано в департамент 
економічної політики облдержадміністрації 

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

10.10.2017 Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 10 жовтня 2017 року 
поновлено інформацію державного реєстру 
об’єктів державної власності 
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27. Підготовка 
інформації про хід 
виконання заходів 
місцевих та 
регіональних 
програм розвитку 
малого і 
середнього 
підприємництва 

До 
20.10.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 13 жовтня 2017 року 
підготовлено інформацію про хід виконання 
заходів місцевих та регіональних програм 
розвитку малого і середнього підприємництва 
та продано в департамент економічної 
політики облдержадміністрації 

28. Підготовка 
моніторингу цін на 
основні 
продовольчі товари 
на території району 

До  
10.10.2017 
20.10.2017 
31.10.2017 
10.11.2017 
20.11.2017 
30.11.2018 
10.12.2017 
20.12.2017 
31.12.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації  10, 30 жовтня, 10,30 
листопада та 8, 28 грудня  2017 року 
підготовлено інформацію та подано в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

29. Узагальнення 
проведення заходів 
із знешкодження 
борщівника 
Сосновського 

До  
31.10.2017 
30.11.2017 
31.12.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації  25 жовтня, 24 листопада 
та 25 грудня 2017 року підготовлено 
інформацію та подано в департамент 
економічної політики облдержадміністрації 

30. Підготовка 
інформації про 
стан освоєння 
коштів на об’єктах 
будівництва за 
рахунок коштів 
ДФРР, бюджету 
розвитку обласного 
бюджету  та 
обласного бюджету 
на реалізацію 
мікропроектів 

05.10.2017 
12.10.2017 
19.10.2017 
26.10.2017 
02.11.2017 
09.11.2017 
16.11.2017 
23.11.2018 
30.12.2017 
07.12.2017 
14.12.2017 
21.12.2017 
28.12.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації проведено роботу  щодо 
підготовки   інформації про стан освоєння 
коштів на об’єктах будівництва за рахунок 
коштів ДФРР, бюджету розвитку обласного 
бюджету  та обласного бюджету на реалізацію 
мікропроектів. Інформацію щочетверга 
протягом ІУ кварталу 2017 року передавали в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

31. Підготовка 
інформації про 
перегляд 
регуляторних актів  

25.10.2017 Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 25жовтня  2017 року 
підготовлено інформацію та подано в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації інформацію про 
здійснення регуляторної політики 
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32. Підготовка 
інформації про 
здійснення 
допорогових 
закупівель 
бюджетними 
установами 

До  
15.10.2017 
15.11.2017 
15.12.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 15 жовтня, 15 листопада 
та 15 грудня  2017 року підготовлено 
інформацію про здійснення допорогових 
закупівель бюджетними установами за звітний 
місяць 2017 року та подано в департамент 
економічної політики облдержадміністрації 

33. Узагальнення 
інформації про 
звернення органів 
місцевого 
самоврядування з 
питань 
пасажирських 
перевезень 

До 
 10.10.2017 
10.11.2017 
10.12.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 10 жовтня,  10 листопада 
та 8 грудня  2017 року проведено узагальнення 
та подано інформацію в департамент  
дорожнього господарства, транспорту та 
зв'язку облдержадміністрації 

34. Підготовка 
інформації про 
надходження 
коштів 
міжнародної 
технічної допомоги 

До  
03.10.2017 
03.11.2017 
03.12.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 3 жовтня,  3 листопада  
та 1 грудня 2017 року підготовлено інформацію 
та подано в Департамент міжнародної 
технічної допомоги та міжнародного 
співробітництва  

35. Підготовка запитів 
на виділення 
коштів з обласного 
фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

До 
31.10.2017  

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації спільно з місцевими 
радами району підготовлено 23 запити на 
виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2017 
році 

36. Підготовка плану 
прийняття 
регуляторних актів 
на 2018 рік 

До 
15.12.2017  

Управління, відділи та структурні підрозділи 
райдержадміністрації не планують  прийняття 
регуляторних актів у 2018 році 

37. Проведення роботи 
щодо легалізації 
робочих місць в 
районі 

01.10.-
31.12.2017 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації проведено роботу щодо 
легалізації робочих місць в районі. В ІУ 
кварталі 2017 року легалізовано 108 робочих   
місць 

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

01.10.-
31.12.2017 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2017 року 
проведено заходи щодо вдосконалення 
організаційно-методичної  роботи по 
покращенню соціальних послуг 
малозабезпечених осіб 
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39. Сприяння 
сільськогосподарсь
ким підприємствам 
у проведенні робіт 
щодо внесення 
мінеральних та 
органічних  
добрив, посіву 
сидератів  

01.10.-
31.12.2017 

Начальником відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації Курієм Я.П. 17 
жовтня 2017 року проведено нараду з 
керівниками сільськогосподарських  
підприємств по питанні забезпечення 
мінеральними добривами 

40. Організація роботи 
щодо 
відшкодування 
сільськогосподарсь
ким підприємствам 
вартості за 
придбання 
доїльних апаратів 
та обладнання  

01.10.-
31.12.2017 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 14 грудня 2017 
року проведено виїзд в с.Стрілки для надання 
методичних рекомендації ФОП Черес О.В. по 
організації створення сімейної ферми, 
придбанню доїльних апаратів та холодильного 
обладнання 

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

01.10.-
31.12.2017 

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

42. Розроблення нових 
туристично-
екскурсійних 
маршрутів 
територією району 

01.10.-
31.12.2017 

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

43. Ведення обліку 
об‘єктів 
туристичної 
інфраструктури 
району 

01.10.-
31.12.2017 

Працівниками  відділу культури 
райдержадміністрації  у ІУ кварталі 2017 року 
організовано збір інформації про об’єкти 
туристичної інфраструктури району 
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44. Виконання 
«Програми 
проведення 
урочистих та 
святкових заходів, 
фестивалів, 
конкурсів на 
території 
Старосамбірського 
району у 2017 році 
за участю 
райдержадміністра
ції, районної ради, 
відділу культури, 
органів місцевого 
самоврядування» 

01.10.-
31.12.2017 

У ІУ кварталі 2017 року  на виконання 
Програми виділено та профінансовано 16413 
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) 

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

01.10.-
31.12.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 31 грудня 2017 
року кошти  не виділялися для реалізації 
програми  «Мистецька освіта 
Старосамбірщини на 2016 – 2020 роки», 
виконання даної Програми у ІУ кварталі 2017 
року не проводилось 

46. 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 

01.10.-
31.12.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 31 грудня  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 ІУ кварталі 2017 
року не проводилось  
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47. Виконання 
«Програми 
розвитку музейної 
справи 
Старосамбірського 
району на 2016-
2017 роки» 
- забезпечення  
музеїв необхідним 
інвентарем; 
- проведення 
ремонтів; 
- виготовлення 
друкованої 
продукції 

01.10.-
31.12.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 31 грудня 2017 
року кошти для реалізації «Програми розвитку 
музейної справи Старосамбірського району на 
2016-2017 роки» не затверджені  та не 
виділялися, виконання даної Програми у ІУ 
кварталі 2017 року не проводилось  
 

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

- розширення 
туристичної 
мережі, 
вдосконалення її 
інфраструктури; 

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

01.10.-
31.12.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 31 грудня 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 ІУ кварталі 2017 року не 
проводилось  
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49. 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 

01.10.-
31.12.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 31 грудня 2017 
року кошти для реалізації Програми  не 
затверджені  та не виділялися, виконання даної 
Програми у ІУ кварталі 2017 року не 
проводилось  
 

50. Організація роботи 
по підбору  дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування для 
подальшого 
влаштування у ПС 
м. Старий Самбір 

До 
31.12.2017  

Працівниками служби у справах дітей  
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2017 року 
проведено аналіз вихованців НВЗ які 
перебувають на повному державному 
утриманні в закладах з метою їх подальшого 
влаштування на виховання та спільне 
проживання у ДБСТ м. Добромиль, та 
прийомну сім’ю м. Старий Самбір 

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

10.10.2017 
07.11.2017 
12.12.2017   

Працівниками служби у справах дітей  
райдержадміністрації 10 жовтня, 7 листопада 
та 12 грудня 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 

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

25.10.2017 
22.11.2017 
27.12.2017   

Працівниками служби у справах дітей  
райдержадміністрації 25 жовтня, 22 листопада 
2017 та 27 грудня 2017 року відвідано 
вихованця прийомної сім’ї м. Старий Самбір. 
Проведено профілактичну роботу з дитиною - 
вихованцем     
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53. Моніторинг 
виконання 
протипаводкових 
заходів на водних 
об’єктах району  

01.10.-
31.12.2017 

В рамках Загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення  басейну річки Дніпро на період 
до 2021 року державним підприємством 
«Прикарпатська регіональна дирекція з 
водного будівництва» у ІУ кварталі 2017 року 
роботи на річці Крем’янка в селі Воля не 
проводились, у зв’язку з відсутністю 
фінансування 

54. Заходи щодо 
оновлення і 
модернізації 
комп’ютерної бази 
закладів освіти 
району. 

01.10.-
31.12.2017 

На виконання Програми розвитку освіти 
Львівщини на період 2013-2017 років та 
відповідно до заходів щодо оновлення і 
модернізації комп’ютерної бази закладів освіти 
району підключено мережу «Інтернет» у двох 
навчальних закладах освіти району: ЗСШ І ст. 
с.Смерічка та с. Росохи 

55. Проведення 
моніторингу за 
виконанням 
заходів у сфері 
житлово-
комунального 
господарства    
Старосамбірського 
району 

01.10.-
31.12.2017 

6, 21 жовтня, 19,24 листопада, 1 та 15 грудня  
2017 року працівниками сектору житлово – 
комунального господарства 
райдержадміністрації здійснювався аналіз 
даних по виконанню заходів у сфері житлово - 
комунального господарства Старосамбірського 
району  та проблемних питань 
 

56. 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 

01.10.-
31.12.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації протягом ІУ 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 
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57. Проведення 
моніторингу за 
виконанням 
заходів: 
- «Програми по 
забезпеченню 
містобудівною 
документацією 
Старосамбірського 
району на 2017 
рік»; 
- «Програми 
ведення 
містобудівного 
кадастру у 
Старосамбірському 
районі»; 
- «Програми 
охорони 
культурної 
спадщини і 
збереження 
історичного 
середовища на 
території 
Старосамбірського 
району на 2017 
рік» 

01.10.-
31.12.2017 

Працівниками відділу містобудування та 
архітектури райдержадміністрації  протягом ІУ 
кварталу 2017 року  проводилась координація 
робіт з виконавцями та замовниками заходів 
Програми, а саме: 

- розроблення схеми планування 
Старосамбірського району; 

- розроблення генеральних планів 
забудови м. Ста рий Самбір, смт. 
Нижанковичі, с. Нове Місто. С. Боневичі, с. 
Міженець, с. зоротовичі. С.ю Пацьковичі, с. 
Торчиновичі, с. Торгановичі¸с. Морозовичі, с. 
Бачина; 

- розроблення проектів землеустрою щодо 
зміни меж населених пунктів с. Поляна та с. 
Слохиня. 

- На виконання заходів цільової Програми 
ведення містобудівного кадастру у 
Старосамбірському районі на 2015-2017 роки, 
придбано оргтехніку (МФП) для 
містобудівного кадастру у Старосамбірському 
районі. 

- На виконання заходів Програми охорони 
культурної спадщини і збереження 
історичного середовища на території 
Старосамбірського району  виготовлено 6 
паспортів (облікова документація) на пам’ятки 
архітектури Старосамбірського району 

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

01.10.-
31.12.2017 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2017 року  
проведено звірку наявності документів 
1частини фонду ІІ категорії, які знаходяться на 
державному зберіганні в архівному відділі 
райдержадміністрації  в кількості 158 справ 
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59. Підготовка 
пропозицій щодо 
удосконалення 
процедури  
надання 
адміністративних 
послуг 

01.10.-
31.12.2017 

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 

60. Забезпечення 
одержання 
адміністративних 
послуг суб’єктам 
звернень в 
приміщенні Центру 
надання 
адміністративних 
послуг 

01.10.-
31.12.2017 

У ІУ 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 

- Старосамбірським РС ГУ ДМС України у 
Львівській області 

- Управлінням Держродспоживслужби в 
Старосамбірському районі 

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

01.10.-
31.12.2017 

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 грудні 2017 року 
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62. Робота 
адміністраторів в 
електронній 
системі надання 
адміністративних 
послуг «Галерея 
послуг» Львівської 
області та реєстрах 
Міністерства 
юстиції України 

01.10.-
31.12.2017 

Адміністраторами ведеться реєстрація усіх 
адміністративних послуг в електронній системі 
«Галерея  послуг Львівської області» з липня 
2014 року. 

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

01.10.-
31.12.2017 

У ІУ кварталі 2017 року проведено закупівлю 
оргтехніки та комп’ютерної техніки для 
модернізації ЦНАПу 

64. Забезпечення 
виконання заходів 
«Програми 
розвитку фізичної 
культури та спорту 
на 2017-2022 роки 
у 
Старосамбірському 
районі» 

01.10.-
31.12.2017 

Працівниками сектору молоді та сорту 
райдержадміністрації  протягом ІУ 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 
ХХУІ спортивних іграх Львівщини серед міст 
та районів області, в навчально – тренувальних  
зборах для підготовки в чемпіонаті області з 
футболу; 

- проведено  чемпіонат району та Кубок   
з футболу серед сільських, селищних рад; 

- чемпіонат району з волейболу; 
- проведено  районні турніри з ігрових 

видів спорту присвячені  Дню Святого 
Миколая  
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65. Забезпечення 
виконання заходів  
«Програми 
розвитку 
молодіжної 
політики у 
Старосамбірському 
районі на 2017-
2022 роки» 

01.10.-
31.12.2017 

Працівниками сектору молоді та сорту 
райдержадміністрації  протягом ІУ 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); 
- майстер клас «Різдвяна свічка»; 
- бесіда на тему «Ми проти насильства», 
перегляд кінофільму 

66. 
 

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

01.10.-
30.12.2017 

Протягом ІУ кварталу 2017 року проведено три 
виїзні прийоми мешканців з особистих питань 
керівництвом райдержадміністрації, зокрема: 
-15 листопада 2017 року керівником апарату 
райдержадміністрації Годом М.М. у 
Грозівській сільській раді; 
6 грудня 2017 року головою 
райдержадміністрації Бонком О.Е. у 
Старосамбірській міській раді; 
20 грудня 2017 року першим заступником 
голови райдержадміністрації Пупою Р.Р. у 
Волянській сільській раді. 
За результатами виїздів підготовлено звіти 

67. Виїзні зустрічі 
голови 
райдержадміністра
ції у населених 
пунктах 
Старосамбірського 
району  (згідно 
затвердженого 
графіка) 

01.10.-
30.12.2017 

 

Головою районної державної адміністрації у ІУ 
кварталі 2017 року проведено виїзні зустрічі у 
населених пунктах Старосамбірського району, 
зокрема: 
- 5 жовтня 2017 року у селі Боршевичі та 
селищі Нижанковичі; 
- 13 жовтня 2017 року у селах Созань, 
Страшевичі, Кобло; 
- 18 жовтня 2017 року у селищі Стара Сіль та 
селах Стара Ропа, Шумина, Муроване, Березів; 
- 26 жовтня 2017 року в селі Сусідовичі; 
- 1 листопада 2017 року в селі Воля; 
- 7 листопада 2017 року у селі Тершів; 
- 15 листопада 2017 року у селі Біличі; 
- 22 листопада  2017 року у селі Волошиново; 
- 29 листопада017 року у селі Росохи; 
- 5 грудня 2017 року у селі Стрільбичі; 
- 12 грудня 2017 року у селі Тур’є; 
- 20 грудня  2017 року у селі Топільниця; 
- 26  грудня2017 року в селі  Недільна 
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68. Надання 
методичної та 
практичної 
допомоги 
сільськогосподарсь
ким 
товаровиробникам  
для завершення 
процесу 
врегулювання 
майнових відносин 
в реорганізованих 
підприємствах 
 

25.10.2017 
22.11.2017 
27.12.2017 

 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації : 
25 жовтня 2017 року надано консультації 
голові  ФГ «Щедрий дар Марії» Баранику А. 
М. по питанню  врегулювання майнових 
відносин по ПА «Вулик», щодо майна яке 
знаходиться в оренді. 
22 листопада 2017 року  надано роз’яснення  
жителю с. Торгановичі  Пекелку В.В. щодо 
майна , яке орендує ФГ «Нива». 
15 грудня 2017 року  взято участь у проведенні 
загальних зборів жителів с. Трушевичі  з 
питань врегулювання майнових відносин 

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

26.12.2017 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 26 грудня 2017 
року  надано методичні рекомендації  
керівнику сільськогосподарського 
підприємства  ФГ  «Відродження» Барнику 
В.М. щодо передачі архіву підприємства  

70. Організація 
виконання заходів 
Програми 
діяльності Уряду 

01.10.-
31.12.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2017 року 
підготовлено та подано в 
облдержадміністрацію:  
-інвестиційно - привабливі проекти , які 
можуть бути потенційно - цікавими для  
інвесторів; 
-пропозиції з реалізації у 2018-2022 роках 
проектів щодо будівництва, добудови, 
капітального ремонту стратегічних об’єктів 
соціально-інженерної інфраструктури гірських 
територій для включення в заходи Стратегії 
розвитку гірських територій Львівської 
області; 
-пропозиції з «Переліку природоохоронних 
заходів, фінансування яких буде здійснюватись 
з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2018 році» 
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71. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку 
Старосамбірського 
району на 2017 рік 

01.10.-
31.12.2017 

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. 
 

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

01.10.-
31.12.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2017 року 
подано  в Департамент економічної політики 
облдержадміністрації:  
- 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;  
- 8 пропозиції до фінансування за рахунок 
коштів ДФРР в 2018  році 

73. Організація 
виконання рішень 
сесії 
Старосамбірської  
районної ради   

01.10.-
31.12.2017 

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

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

01.10.-
31.12.2017 

Управлінням  соціального захисту населення  
райдержадміністрації  у ІУ кварталі 2017 року: 
- призначено ДСД –13924 сім’ям на суму 
43505,8 тис.грн.; 
- призначено житлові субсидії – 11750 сім’ям 
на суму 95065,20 тис.грн 

75. Забезпечення 
проведення звірок 
з організаціями – 
надавачами 
комунальних 
послуг 

01.10.-
31.12.2017 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації  у ІУ кварталі 2017  року 
проведено звірку з 13 організаціями – 
надавачами житлово – комунальних послуг  
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76. Поповнення 
Єдиного 
державного 
автоматизованого 
реєстру пільговиків 

01.10.-
31.12.2017 

Управлінням соціального захисту населення  
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2017 року  
введено до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків – 102 
громадянина 

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

01.10.-
31.12.2017 

У ІУ кварталі 2017 року  управлінням 
соціального захисту населення   
райдержадміністрації видано 29   посвідчень 
батькам  та 87 посвідчень дітям з  багатодітних 
сімей  

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

01.10.-
31.12.2017 

У ІУ кварталі 2017 року прийнято  5 пакетів 
документів у  громадян району  для 
присвоєння їм  почесного звання Мати – 
Героїня 

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

01.10.-
31.12.2017 

На виконання   Указу Президента України від 
04.07.2005 № 1013 та відповідно до  листа 
департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 05.12.2017 № 07-
08/4280 відділом освіти райдержадміністрації 
проведено моніторинг забезпечення прозорості 
та інформаційної відкритості закладів освіти 
району. За підсумками було надано відповідні 
рекомендації керівникам шкіл 

80. Заходи із 
забезпечення 
безпеки 
дорожнього руху 

01.10.-
31.12.2017 

З 1 жовтня по 30 грудня 2017 року  методистом 
районного інформаційно-методичного центру 
Шийко О.М.  проведено конкурс рейд «Увага 
діти на дорозі». Учнів ознайомлено із 
правилами дорожнього руху 

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

01.10.-
31.12.2017 

Відповідно до плану роботи відділу освіти  
24.10, 15.11.2017 року виконуючою обов’язки 
начальника відділу освіти Багряк Н.А. 
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                                                                        
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82. Ведення обліку 
здійснення заходів 
щодо соціального 
захисту дітей-сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
забезпечення 
контролю за 
дотриманням 
законодавства у цій 
сфері 

01-
31.10.2017 
01- 
30.11.2017 
01-
31.12.2017 

На первинному обліку  в службі у справах 
дітей райдержадміністрації перебуває 15 дітей-
сиріт та 31 дитина, позбавлена батьківського 
піклування. 
� Взято на первинний облік 1 дитину, 
позбавлену батьківського піклування та  1 
дитину-сироту, яким призначено опіку, 
піклування та призначено піклувальника 1 
дитині, позбавленій батьківського піклування, 
яку виведено з ПС 
� Знято з первинного обліку 6 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування , 
з них 5 у зв’язку повноліттям, 1 у зв’язку з 
поверненням на виховання матері.. 
Проводиться укомплектування особових справ 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

83. 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- 
31.10.2017 
01-  
30.11.2017 
01- 
31.12.2017 

На обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 42 дитини, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, 
які проживають у 15 сім’ях, батьки яких 
ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків та 46 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
 Проводиться укомплектування особових справ 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування та дітей, які знаходяться на 
профілактичному обліку 

84. 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-
31.10.2017 
01- 
30.11.2017 
01-
31.12.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2017 року 
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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85. 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 

10.10.2017 
10.11.2017 
10.12.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 10 жовтня 2017 року, 7 
листопада 2017 року,  12 грудня 2017 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль та 25 жовтня 2017 року, 22 
листопада 2017 року,  27 грудня 2017 року 
вихованця прийомної сім’ї м. Старий Самбір. 
У ІV 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 96550.87 грн.   

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

01-
31.10.2017 
01- 
30.11.2017 
01-
31.12.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації проведено певну роботу 
щодо організації  обліку дітей, які можуть бути 
усиновлені, осіб, які бажають усиновити 
дитину. Станом на 10 січня 2018 року на 
обліку перебуває 9 дітей,  які можуть бути 
усиновлені 
 
   

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

01-
31.10.2017 
01- 
30.11.2017 
01-
31.12.2017 

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  

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

01.10.-
31.12.2017 

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

01.10.-
31.12.2017 

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

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

01.10.-
31.12.2017 

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

91. Моніторинг  
проходження 
опалювального 
сезону 2017-2018 
року 

01.10.-
31.12.2017 

Працівниками сектору житлово – 
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації з 27 жовтня по 31 грудня  
2017 року здійснювався контроль проходження 
опалювального сезону 2017/2018 років 

92. Моніторинг 
виконання    
органами 
місцевого 
самоврядування 
питань дотримання 
законодавства 
щодо благоустрою 
населених пунктів 
та поводження з 
ТПВ 

01.10.-
31.12.2017 

Працівниками сектору житлово – 
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації протягом ІУ кварталу 
2017 року проводились рейди – перевірки з 
питань дотримання законодавства щодо 
благоустрою населених пунктів та поводження 
з ТПВ 

93. Видача 
будівельних 
паспортів забудови 
земельних ділянок 

01.10.-
31.12.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом ІУ кварталу 
2017 року видано 18 будівельних паспортів 
забудови земельних ділянок 

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

01.10.-
31.12.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  ІУ кварталі 2017 року 
видано 47 висновків про погодження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

95. Видача 
містобудівних 
умов та обмежень 
забудови земельної 
ділянки 

01.10.-
31.12.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом ІУ кварталу 
2017 року видано 3 будівельні  паспорти 
забудови земельної ділянки  
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96. Видача паспорту 
прив’язки 
тимчасової 
споруди для 
провадження 
підприємницької 
діяльності 

01.10.-
31.12.2017 

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

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

01.10.-
31.12.2017 

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

98. Проведення 
Моніторингу 
упорядкування 
архівних 
документів та 
приймання справ 
управлінської 
документації на 
державне 
зберігання  

01.10-
31.12.2017 

У ІУ кварталі 2017 року архівним відділом 
райдержадміністрації на державне зберігання 
прийнято управлінську документацію 
Дроздовицької сільської ради за 2006– 
2015роки в кількості 37 од.зб. 
 

99. Аналіз виконання 
районного 
бюджету  та  
бюджету  району  
за  9 місяців 2017 
року, подання 
відповідних звітів 
разом з 
пояснювальними 
записками  в 
районну  раду для 
розгляду 

01.-
31.10.2017 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації 18 жовтня 2017 року  
проаналізовано  виконання  районного 
бюджету  та  бюджету  району  за  9 місяців 
2017 року.  Інформацію надіслано   голові  
районної державної  адміністрації. 
Підготовлено  та  подано в  районну  раду  звіт  
про виконання  районного  бюджету  за  9 
місяців  2017 року 

100 Підготовка  
проекту  рішення, 
пояснювальної  
записки та  інших  
необхідних 
матеріалів щодо  
затвердження  
районного 
бюджету  на  2018 
рік 

20.11.-
20.12.2017 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації підготовлено  та 18 
грудня 2017 року  подано на розгляд  сесії  
районної  ради  проект  рішення  та  інші  
необхідні  матеріали щодо  затвердження  
районного бюджету на  2018 рік  
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101. Підготовка 
проектів  рішень  
щодо  внесення  
змін  до  районного 
бюджету, на 2017 
рік, а також  
проектів  
розпоряджень 
голови 
райдержадміністра
ції з питань 
пов”язаних з 
виконанням 
бюджету 

01.10.-
30.12.2017 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2017 року 
підготовлено  та  подано на розгляд  сесії  
районної  ради 3 проекти  рішень   щодо  
внесення змін  до  районного бюджету на 2017 
рік, та 43 проекти розпоряджень  з  питань 
пов’язаних  з  виконанням   бюджету 

102. Підготовка звіту 
про роботу 
Старосамбірської 
райдержадміністра
ції у ІІІ кварталі 
2017 року 

До  
15.10.2017 

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 ІІІ кварталі 
2017 року. Підготовлений звіт 12 жовтня 2017 
року   затверджено головою  
райдержадміністрації 

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

01.10.-
31.12.2017 

Протягом ІУ кварталу 2017 року проведено 2 
комісійні виїзди згідно звернень громадян та 
надано обґрунтовані відповіді згідно чинного 
законодавства 

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

01.10.-
31.12.2017 

У ІУ кварталі 2017 року методистами 
районного Народного дому було надано 
практичну та методичну допомогу Народним 
домам сіл: Княжпіль, Мігово (3 жовтня 2017 
року), Топільниця, Недільна, Стрілки, 
Лопушанка (17 жовтня 2017 року), 
Торчиновичі, Торгановичі, Бачина (23 жовтня 
2017). Старява, Катино, Лопушниця, 
В.Сушиця, Заріччя (31 жовтня 2017 року), 
Страшевичі, Кобло, Созань, Воля (7 листопада 
2017 року), Тершів, Сушиця, Спас, Бусовисько, 
В.Лужок (14 листопада 2017 року), міст Хирів, 
Добромиль (20 листопада 2017 року), сіл 
П’ятниця, Тарнава, Поляна Добромильська (28 
листопада 2017 року), Трушевичі, 
Передільниця, Губичі, Соляноватка (5 грудня 
2017 року, смт.Стара Сіль, с. Стара Ропа (12 
грудня 2017 року) 
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105. Надання 
практичної 
допомоги по 
питаннях туризму 
власникам 
агроосель та 
особам, які 
бажають займатися 
сільським 
туризмом 

01-
31.10.2017 
01-
30.11.2017 
01-
31.12.2017 
 

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

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

01.10.-
31.12.2017 

Сектором 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 

107. Надання 
практичної 
допомоги  
сільськогосподарсь
ким підприємствам   
з питань  розвитку  
галузі 
рослинництва 
тваринництва, 
розвитку 
фермерства 

06.10.2017 
09.11.2017 
12.12.2017 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
6 жовтня 2017 року проведено виїзд у 
Чаплівську сільську раду та надано 
консультації  керівнику ТзОВ «Волос Трейд» 
Калиняку А.Р., з питань догляду  за 
волоськими горіхами. 
 9 листопада 2017 року надано методичні 
рекомендації ФОП Черес О.Я. щодо 
проведення ідентифікації поголів’я ВРХ. 
12 грудня 2017 року надано методичні 
рекомендації голові ФГ «Надія» Карабіну Т.М. 
по питаннях нарахування та виплати орендної 
плати за користування  (не витребуваними) 
земельними паями 

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

10.10.2017 
06.12.2017 
 
 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
10 жовтня 2017 року  проведено виїзд у  СОК 
«Настя» щодо питання відновлення роботи по 
переробці плодо-овочевої продукції. 
6 грудня 2017 року проведено нараду з 
керівниками кооперативів з питань  укладання 
колективних договорів на 2018 рік 
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109. Виїзд у 
сільськогосподарсь
кі  підприємства по 
перевірці 
дотримання вимог 
по охороні праці, 
техніки безпеки, 
безпеки 
дорожнього руху 
та протипожежної 
безпеки 

12.10.2017 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
12 жовтня 2017 року  здійснено виїзд  у 
сільськогосподарські підприємства по 
проведенню інструктажу по техніці безпеки і 
по  перевірці готовності сільськогосподарської 
техніки  
 

110. Надання 
методичної та 
практичної 
допомоги  
установам, 
підприємствам, 
організаціям при 
упорядкуванні 
документів  

17.10.2017 
29.12.2017 

Працівниками архівного відділу апарату 
райдержадміністрації з 17 жовтня по 29 грудня 
надано практичну допомогу з питань 
упорядкування документів Міженецькій 
сільській  раді (об′єднаної територіальної 
громади) та фінансовому управлінню 
Старосамбірської райдержадміністрації 

111. Проведення 
перевірок  установ, 
підприємств та 
організацій району 

17.10.2017 
29.12.2017 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2017 року 
проведено дві перевірки, зокрема:  17 жовтня 
2017 року -  у Добромильській школі – 
інтернат, 29 грудня 2017 року – у 
Нижанковицькому професійному ліцеї. 
За результатами перевірок оформлено довідки 

112. Надання допомоги 
по веденню 
первинного 
бухгалтерського 
обліку головним 
бухгалтерам 
сільськогосподарсь
ких підприємств 

17.10.2017 
 

17 жовтня 2017 року головним спеціалістом  
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  Грицик О.П.  проведено 
консультації з головними бухгалтерами 
сільськогосподарських підприємств району по 
питанні заповнення  квартальної  звітності 
(баланс та форма 2 ) 

113. Проведення  
перевірок у  
Нижанковицькій 
селищній та 
Старосамбірській 
міській  радах    за 
здійсненням 
органами 
місцевого 
самоврядування 
делегованих 
повноважень 
органів виконавчої 
влади  

19.10.2017 
16.11.2017 
 

Комісією для проведення  перевірок за 
здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади проведено виїзд 19 
жовтня 2017 року у Нижанковицьку селищну 
раду ( об’єднана територіальна громада), 21-22 
листопада 2017 року у Стар’явську сільську 
раду. За результатами перевірок складено 
відповідні акти, які розглянуто на засіданні 
виконавчого комітету Нижанковицької 
селищної та Стар’явської  сільської  рад. 
Перевірку у Старосамбірській міській раді 
перенесено на лютий  2018 року 
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114. Проведення 
зустрічних 
перевірок по 
підприємствах, 
організаціях, 
установах, різних 
форм власності 
шляхом запиту або 
із відвідуванням 
місця роботи 

27.10.2017 
24.11.2017 
29.12.2017 

В ІУ кварталі 2017 року управлінням  
соціального захисту населення 
райдержадміністрації  проведено 3408 
зустрічних перевірок: 8 шляхом перевірки по 
підприємствах; 3400– шляхом запитів. 
Кількість обстежених сімей, проведених з 
метою підтвердження їх права на призначення 
соціальних допомог – 391 

115. Організація роботи 
із соціальними  
працівниками  
органів місцевого 
самоврядування 

27.10.2017 
24.11.2017 
29.12.2017 

Управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2017 року 
проведено перевірку роботи 2 соціальних 
працівників:  20.10.2017 в м. Хирів,   
22.11.2017 в м. Старий Самбір 

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

До 
31.10.2017 
30.11.2017 
31.12.2017 

Службою у справах дітей райдержадміністрації 
спільно з Старосамбірським ВП Самбірського 
відділу поліції ГУ НП у Львівській області у ІУ 
кварталі 2017 року проведено 6 рейдів щодо 
виявлення  неповнолітніх, схильних до 
бродяжництва та жебракування:  
 З жовтня 2017 року – на території 
Старосамбірської міської ради; 
23 жовтня 2017 року на території Хирівської 
міської ради; 
 8 листопада 2017 року на території 
Добромильської міської ради; 
 2 листопада 2017 року -  на території 
Нижанковицької селищної ради; 
 5 грудня 2017 року  - на території 
Княжпільської сільської ради; 
26 грудня 2017 року на території Стрілківської 
сільської ради. 
За результатами проведених перевірок, не 
виявлено  неповнолітніх, схильних до 
бродяжництва та жебракування  

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

До 
31.10.2017 
30.11.2017 
31.12.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2017 року 
проведено перевірки виховної роботи у 
наступних навчальних закладах: 
18.10.2017 в Лютовиській ЗСШ І-ІІІ ступенів; 
19.10.2017 в Тисовицькій ЗСШ І-ІІ ступенів; 
28.11.2017 в  Городовицькій ЗСШ І-ІІ ступенів; 
29.11.2017  в Гуманецькій ЗСШ І-ІІ ступенів; 
12.12.2017  в Билицькій ЗСШ І-ІІ ступенів;   
13.12.2017 в Торгановицькій ЗСШ І-ІІ ступенів.  
За результатами перевірок складено відповідні 
довідки 
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118. 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 
31.10.2017 
30.11.2017 
31.12.2017 

Протягом ІV кварталу 2017 року працівниками 
служби у справах дітей райдержадміністрації  
проведено перевірки умов проживання  13 
дітей, які проживають у 6 сім’ях,    в яких 
батьки або особи що їх заміняють, ухиляються 
від виконання батьківських обов’язків     
  

119. 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 
31.10.2017 
30.11.2017 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІV кварталу  
2017 року проведено   перевірку умов 
проживання  10 дітей, які проживає у 3 сім’ях 
та перебуває на профілактичному обліку 
 

120. Проведення 
перевірки умов 
проживання  дітей 
– сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та їх 
опікунів 
піклувальників 
 

До 
31.10.2017 
30.11.2017 
31.12.2017 

У ІУ кварталі 2017 року перевірки умов 
проживання  дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та їх 
опікунів піклувальників  не проводилися  в 
зв’яку з відсутністю потреби 

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

До 
31.10.2017 
30.11.2017 
31.12.2017 

У ІУ кварталі 2017 року перевірки умов 
проживання  дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та їх 
опікунів піклувальників  не проводилися  в 
зв’яку з відсутністю потреби 
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122. Ведення контролю 
за функціонуванням 
ДБСТ м. Добромиль 
та прийомною 
сім’єю м. Старий 
Самбір 

10.10.2017 
25.10.2017 
07.11.2017 
22.11.2017 
12.12.2017 
27.12.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 10 жовтня 2017 року, 7 
листопада 2017 року,12 грудня 2017 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль та 25 жовтня 2017 року, 22 
листопада 2017 року 27 грудня 2017 року 
вихованця прийомної сім’ї м. Старий Самбір 

123. Проведення 
перевірки у 
інтернатних 
закладах району та 
Лаврівському 
дитячому будинку 
відділу освіти 
райдержадміністрац
ії 

До 
31.10.2017 
30.11.2017 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації проведено перевірки у 
наступних інтернатних закладах: 
17.10.2017 у Стрілківській школі - інтернат І-ІІІ 
ступенів; 
19.10.2017 у Хирівській школі-інтернат І-ІІІ 
ступенів; 
25.10.2017  у КЗ ЛОР «Добромильська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ 
ступенів». 
09.11.2017 у  Лаврівському дитячому будинку 
відділу освіти райдержадміністрації;  
16.11.2017 у КЗ ЛОР «Буківський дитячий 
будинок-інтернат». 
За результатами перевірки підготовлено 
відповідні довідки 

124. Проведення 
перевірки у 
професійно-
технічних закладах 
району 

До  
30.11.2017 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації проведено перевірки у 
наступних  професійно-технічних закладах: 
02.11.2017 у відділенні Нижанковицького ПЛ у 
м.Добромиль; 
14.11.2017  у Нижанковицькому професійному 
ліцеї 
За результатами перевірки підготовлено 
відповідні довідки 

125. Проведення 
перевірок трудового 
законодавства щодо 
неповнолітніх на 
підприємствах, в 
установах та 
організаціях 

До 
31.12.2017 
 

Перевірки трудового законодавства щодо 
неповнолітніх на підприємствах, в установах 
та організаціях не проводились, в зв’язку з тим, 
що немає працюючих неповнолітніх 
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126. Нарада з 
керівниками 
управлінь, відділів, 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністра
ції, працівниками 
апарату 

01.10.-
31.12.2017 

Головою райдержадміністрації у ІУ кварталі 
2017 року проведено 7 нарад  з керівниками 
управлінь, відділів, структурних підрозділів 
райдержадміністрації, а саме: 2, 09, 17, 23 
жовтня,  1, 6, листопада та 18 грудня 2017 
року. За результатами наради  прийнято  
відповідні доручення (№98/01-10 від 
05.10.2017 року, №100/01-10 від 10.10.2017 
року, 105/01-10 від 23.10.2017 року, №106/01-
10 від 02.11.2017 року, №107/01-10 від 
07.11.2017 року,  № 117/01-10 від 29.11.2017 
року, №124/01-10 від 21.11.2017 року) 

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

01.10.-
31.12.2017 

20 жовтня, 24 листопада та 22 грудня 2017 
року проведено наради з субєктами надання  
адміністративних  послуг щодо забезпечення 
надання послуг через ЦНАП 

128. Семінар керівників 
навчальних 
закладів І-ІІІ ст. З 
питань організації 
та проведення 
атестації 
керівників та 
педагогічних 
працівників у 2017-
2018 н.р. 

01-
31.10.2017 

Відповідно до плану роботи районного 
інформаційно-методичного центру на 2017-
2018 навчальний рік на базі Старосамбірської 
ЗСШ І-ІІІ ст. № 1  методистом Зиблікевич А.П. 
19 жовтня 2017 року проведено семінар 
керівників ЗНЗ І-ІІІ ступенів з питань 
організації та проведення атестації керівників 
та педагогічних працівників у 2017-2018 
навчальному році  

129. Семінар учителів 
християнської 
етики на базі 
В.Сушицької ЗСШ 
І-ІІ ст. 

01-
31.10.2017 

22 листопада 2017 року на базі В.Сушицької 
ЗСШ І-ІІ ст. проведено семінар учителів 
християнської етики. В рамках семінару 
відбулося родинне свято «Шануй батька й 
матір» 

130. Семінар-практикум 
з учителями 
інформатики  на 
базі 
Старосамбірської 
ЗСШ І-ІІІ ст. №2 на 
тему: «Онлайн 
сервіси в роботі 
вчителя» 

01- 
31.10.2017  

Відповідно до плану роботи районного 
інформаційно-методичного центру на базі 
Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ ст. №2 методистом 
РІМЦ Диком М.Т. 19 жовтня 2017 року 
тпроведено семінар практикум учителів 
інформатики. Учителем О.Кисилевич 
презентовано онлайн сервіси та показано їх 
практичне застосування  на уроках 
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131. Практичні 
семінари з питань 
діяльності 
управління 
соціального 
захисту населення 
райдержадміністра
ції 

04.10.2017 
01.11.2017 
06.12.2017 

Начальником управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 4 жовтня 2017 
року, 1 листопада 2017 року та 6 грудня 2017 
року проведено практичні семінари з питань 
діяльності управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

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

04.10.2017 
13.10.2017 
02.11.2017 
21.11.2017 
05.12.2017 
19.12.2017 
  

2, 13  жовтня, 10, 24 листопада  та 15 грудня 
2017 року з  керівниками підприємств ЖКГ 
проведено наради, на яких  визначено шляхи та 
заходи щодо ліквідації  заборгованості за 
енергоносії підприємствами житлово – 
комунального підприємства 

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

11.10.2017 
26.10.2017 
10.11.2017 
24.11.2017 
15.12.2017 
  
 

11 жовтня, 17 листопада та 14 грудня  2017 
року з органами місцевого самоврядування та 
керівниками операторами-перевізниками ТПВ 
проведено наради з питань  дотримання 
чинного законодавства у сфері поводження з 
ТПВ  

134. Нарада-семінар 
вихователів, 
музкерівників ДНЗ, 
НВК району на 
тему: 
«Мовленнєвий 
розвиток 
дошкільників у 
контексті Базового 
компонента 
дошкільної освіти 
» 

17.10.2017  Відповідно до плану роботи районного 
інформаційно-методичного центру відділу 
освіти райдержадміністрації 17.11.2017 
методистом Фрейдун М.М. проведено семінар 
вихователів, музкерівників ДНЗ, НВК на базі 
ДНЗ «Ромашка» с.Верхній Лужок. Предметом 
обговорення стали сучасні освітні технології 

135. Семінар 
вихователів груп 
продовженого дня 
та вихователів 
шкіл-інтернатів на 
базі Стрілківської 
ЗСШ І-ІІІ ст. на 
тему «Ціннісне 
ставлення до себе» 

19.10.2017  Семінар вихователів груп продовженого дня та 
вихователів шкіл-інтернатів на базі 
Стрілківської ЗСШ І-ІІІ ст. перенесено на 
лютий 2018 року 
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136. Засідання школи 
молодого вчителя 
хімії, біології на 
базі 
Старосамбірської 
ЗСШ І-ІІІ ст. №1 на 
тему: «Основні 
типи хімічних 
задач та методика 
їх розв’язування» 

23.10.2017 
     

Засідання школи молодого вчителя хімії, 
біології на базі Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ ст. 
№1 перенесено на лютий 2018 року 

137. Нарада з 
керівниками 
сільськогосподарсь
ких підприємств 
району з питань 
підготовки до 
осінньо – польових 
робіт та зимово  – 
стійлового періоду  

24.10.2017 Начальником відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 24 жовтня 2017 
року   проведено нараду з керівниками 
сілськогосподарських підприємств району  з 
питань підготовки до осінньо - польових робіт 
та підготовки до зимово - стійлового періоду  

138. Проведення нарад з  
керівниками 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів  району  
 
 
 

26.10.2017  
30.12.2017  
28.12.2017  

У ІУ кварталі 2017 року керівництвом відділу 
освіти райдержадміністрації проведено дві 
наради з  керівниками загальноосвітніх 
навчальних закладів  району, зокрема, 
26.10.2017 та 30.11.2017, на яких до відома 
присутніх  доведено відповідну інформацію та 
дані доручення до виконання  
  
 
 

139. Постійно  діючий  
семінар з  охорони  
праці  завідувачів  
ДНЗ району    за  
участю  директорів  
НВК 

26.10.2017  Постійно  діючий  семінар з  охорони  праці  
завідувачів  ДНЗ району    за  участю  
директорів  НВК перенесено на лютий 2018 
року 

140. Семінар керівників 
навчальних 
закладів  І-ІІ ст. на 
тему: «Вимоги до 
ведення шкільної 
документації у 
малокомплектній 
школі» на базі НВК 
с. Топільниця та 
Спаської ЗСШ І-ІІ 
ст 

26.10.2017 
23.11.2017  
 

Відповідно до плану роботи районного 
інформаційно-методичного центру відділу 
освіти райдержадміністрації на 2017-2018 
навчальний рік директором РІМЦ Горбовою 
М.В.: 
 26.10.2017 на базі Спаської  ЗСШ І-ІІІ ст. 
проведено семінар директорів з питання 
ведення шкільної документації у 
малокомплектній школі. 
 23.11.2017 на базі НВК с.Топільниця 
проведено семінар директорів ЗСШ І-ІІ ст. на 
тему «Етика стосунків, заснованих на 
партнерстві. Інноваційні підходи.» 
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141. Нарада з 
працівниками 
культури району 

26.10.2017 
30.11.2017 
28.12.2017 

 

26 жовтня та 30 листопада 2017 року 
начальником відділу культури П. Юрчиком та 
директором ЦБС В.Сольчаник проведено  
наради з питань роботи бібліотек та Народних 
домів у сучасних умовах. Організація 
обслуговування різних категорій населення, як 
умова підвищення рівня і ефективності 
популяризації книги 

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

31.10.2017 
28.11.2017 
26.12.2017 

Головою райдержадміністрації Бонком О.Е. та 
керівником апарату райдержадміністрації 
Годом М.М. 14 листопада  2017 року 
проведено нараду з сільськими, селищними, 
міськими головами району 

143. Проведення 
семінару з 
головними 
розпорядниками  
(розпорядниками 
нижчого рівня) 
коштів районного 
бюджету, 
головними 
бухгалтерами 
міських, селищних 
та сільських рад та 
іншими 
учасниками 
бюджетного 
процесу  щодо 
особливостей 
формування 
місцевих бюджетів 
на 2018 рік, у тому 
числі у форматі 
програмно – 
цільового методу 
бюджетування 

01.11– 
30.11.2017 

Першим заступником голови 
райдержадміністрації Пупою Р.Р. спільно з 
начальником фінансового управління 
райдержадміністрації Петрівською Л.І. 8 
грудня 2017 року проведено слухання  
показників  районного  бюджету  на   2018 рік  
з розпорядниками бюджетних  коштів  
районного  бюджету 

144. Семінар-практикум  
учителів 
математики на базі 
Стрілківської ЗСШ 
І-ІІІ ст.на тему: 
«Використання 
кругів Ейлера для 
розв’язування 
задач» 

01.-
30.11.2017  

Відповідно до плану роботи районного 
інформаційно-методичного центру відділу 
освіти райдержадміністрації на базі 
Стрілківської ЗСШ І-ІІІ ст. директором  РІМЦ 
Горбовою  М.В. 30 листопада 2017 року 
проведено семінар практикум учителів 
математики . Учителем Добромильської ЗСШ 
І-ІІІ ст. показано практичне використання 
кругів Ейлера для розв’язування задач   на 
уроках математики 
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145. Семінар 
заступників 
керівників з 
навчально-
виховної роботи 
загальноосвітніх 
закладів  І-ІІІ ст.  
на базі Хирівської 
ЗСШ І-ІІІ ст. на 
тему 
«Використання 
«хмарних 
технологій» у 
навчально-
виховному 
процесі» 

01- 
30.11.2017 

Семінар заступників керівників з навчально-
виховної роботи загальноосвітніх закладів  І-ІІІ 
ст.  на базі Хирівської ЗСШ І-ІІІ ст. перенесено 
на лютий 2018 року 

146. Засідання школи 
молодого вчителя-
словесника на базі 
Старосамбірської 
ЗСШ І-ІІІ ст.№1.: 
1.Нормативні 
документи 
вчителя-
словесника. 
Вимоги до їх 
ведення. 
2. Алгоритм 
аналізу уроку 
української мови, 
літератури.  

15.11.2017                                                              
 

Відповідно до плану роботи районного 
інформаційно-методичного центру відділу 
освіти райдержадміністрації методистом РІМЦ 
Сивою Л.С. 15.11.2017 проведено засідання 
школи молодого вчителя словесника. Учителі  
Вовчко О.В. та Зубко С.Р., учасники проекту 
«Схід і Захід разом» надали молодим учителям 
рекомендації щодо покращення якості 
освітнього процесу 

147. Семінар керівників 
гуртків ПНЗ на базі 
Старосамбірського 
ЦДЮТ на тему: 
«Формування 
навичок здорового 
способу життя  –
перший крок 
у  формуванні 
розвинутої 
особистості»  
 

16.11.2017  На базі Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ ст. №1 
заступником директора РІМЦ Лешкович М.С.  
16 листопада 2017 року проведено семінар-
нараду керівників позашкільних установ 
району з питання забезпечення прозорості та 
інформаційної відкритості закладів 
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148. Районний семінар з 
актуальних питань 
викладання 
української 
літератури за 
участі викладачів 
Дрогобицького 
ДПУ ім..І.Франка 
на базі 
Старосамбірської 
ЗСШ І-ІІІст. № 1 

22.11.2017 
 

15.11.2017 на базі Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ 
ст. №1 методистом РІМЦ Сивою Л.С. 15 
листопада 2017 року проведено семінар-нараду 
вчителів словесників (керівників окружних 
методичних об’єднань, членів районної творчої 
групи, учасників районного конкурсу 
«Учителем школа стоїть» та конкурсу 
«Учитель року-2017») на якій заслухано 
питання про наскрізні змістові лінії оновлених 
програм з української мови та літератури та 
зарубіжної літератури 

149. Семінар Школи 
молодого 
вихователя на тему 
«Художня 
творчість з дітьми 
дошкільного віку» 
на базі НВК 
с.Велика Лінина 

23.11.2017  Відповідно до плану роботи районного 
інформаційно-методичного центру відділу 
освіти райдержадміністрації на базі НВК 
с.Велика Лінина 23 листопада 2017 року 
методистом РІМЦ  Фрейдун М.М. проведено 
засідання школи молодого вихователя. 
Молодим учителям надані рекомендації щодо 
розвитку художньої творчості у дітей 
дошкільного віку 

150. Семінар 
заступників 
керівників з 
виховної роботи 
ЗНЗ району на базі  
Стрільбицької 
ЗСШ І-ІІІ ст. на 
тему «Батьківська 
освіта як складова 
виховної програми 
школи» 
 

28.11.2017  Семінар заступників керівників з виховної 
роботи ЗНЗ району на базі  Стрільбицької ЗСШ 
І-ІІІ ст. перенесено на лютий 2018 року 
 

151. Семінар вчителів 
фізики на тему : 
«Методика 
впровадження  
проектних 
технологій у 
навчально-
виховний процес  
на  уроках  фізики  
у  9  класі» 
 
 

29.11.20167  29 листопада 2018 року в сесійному залі 
Старосамбірської районної ради проведено 
семінар «Проектна діяльність на уроках 
фізики. В рамках семінару проведено конкурс 
– захист проектів «Фізика навколо нас» 



 

 

40 

152. Семінар учителів 
іноземних мов на 
базі 
Старосамбірської 
ЗСШ І-ІІІ ст. № 1 

 

07.12.2017 На базі Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ ст. №1  
методистом Самойловою Т.М. 7 грудня 2017 
року проведено  семінар учителів іноземних 
мов, на якому обговорювалось питання про 
наскрізні змістові лінії оновлених програм з 
іноземних мов   

153. Семінар учителів  
хімії і біології  на 
базі 
Старосамбірської 
ЗСШ І-ІІІ ст. № 1 
Шкільна навчальна 
база «Хімія - 
контент» 

11.12.2017  Семінар учителів  хімії і біології  на базі 
Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ ст. № 1 перенесено 
на лютий 2018 року 

154. Нарада – семінар 
завідувачів ДНЗ, 
директорів 
(заступників 
директорів) НВК 
району на тему: 
«Національне 
виховання 
дошкільнят як 
основний елемент 
виховання 
майбутнього 
покоління» 

12.12.2017  Відповідно до плану роботи районного 
інформаційно-методичного центру відділу 
освіти райдержадміністрації 6 грудня 2017 
року  методистом Фрейдун М.М. проведено 
семінар завідувачів ДНЗ, НВК: «Національно – 
патріотичне виховання дошкільнят, як 
основний елемент виховання майбутнього 
покоління» 

155. Семінар 
вихователів груп 
продовженого дня 
та вихователів 
шкіл-інтернатів на 
базі Хирівської 
школи – інтернату 
натему: 
«Формування 
навичок здорового 
способу життя  –
  перший крок 
у  формуванні 
розвинутої 
особистості» 

13.12.2017  Семінар вихователів груп продовженого дня та 
вихователів шкіл-інтернатів на базі Хирівської 
школи – інтернату перенесено на лютий 2018 
року 
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156. Семінар 
вихователів, 
музкерівників ДНЗ, 
НВК району на базі 
ДНЗ «Ромашка» 
с.Верхній Лужок 
на тему: «Сучасні 
освітні технології 
під час занять 
мовленнєвого 
циклу» 

21.12.2017  Відповідно до плану роботи районного 
інформаційно-методичного центру відділу 
освіти райдержадміністрації  21 грудня .2017 
року методистом Фрейдун М.М. проведено 
семінар вихователів, музкерівників ДНЗ, НВК 
на базі ДНЗ «Ромашка»с.Верхній Лужок. 
Предметом обговорення стали сучасні освітні 
технології 

157.  Нарада з 
керівниками та 
бухгалтерами 
сільськогосподарсь
ких підприємств  з 
питань розрахунку 
за оренду 
земельних і 
майнових паїв 

29.12.2017 
 

28 грудня 2017 року начальником відділу 
агропромислового розвитку  
райдержадміністрації   Курієм Я. П. проведено 
спільну нараду з керівниками та бухгалтерами 
сільськогосподарських підприємств     з питань 
розрахунку за оренду земельних і майнових 
паїв за 2017 рік 

158. Засідання Колегії 
відділу культури 
райдержадміністра
ції  з питання: “Про 
культурно-
просвітницьку 
роботу Народних 
домів і бібліотек”  
 
 

24.10.2017 
28.11.2017 

 

Начальником відділу культури 
райдержадміністрації  П. Юрчиком  у ІУ 
кварталі 2017 року проведено два засідання  
Колегії: 
24 жовтня 2017 року за участі  директора ЦБС 
В. Сольчаник, Тур’ївської, Стрілківської,  
Тисовицької та Топільницької  сільських рад; 
28 листопада  2017 року за участі  директора 
ЦБС В. Сольчаник, Ріп’янської та Тернавської  
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 
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159. Засідання колегії 
відділу освіти 
райдержадміністра
ції: 
- про результати 
моніторингу участі 
випускників у ЗНО 
– 2017 році; 
- про забезпечення 
доступу до якісної 
освіти дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами через 
інклюзивне 
навчання в 
дошкільних та ЗНЗ 
району 

19.10.2017 
21.12.2017 

У ІУ кварталі 2017 року проведено два 
засідання Колегії: 
19 жовтня 2017 року, на якому заслухано 
питання «Про результати моніторингу участі 
випускників у ЗНО у 2017 році» та розглянуто 
ряд завдань щодо підвищення рівня знань 
учнів задля досягнення кращих результатів 
проходження ЗНО у 2018 році. 
21 грудня 2017 року, на якому заслухано 
питання «Про забезпечення доступу до якісної 
освіти дітей з особливими освітніми потребами 
через інклюзивне навчання в дошкільних та 
ЗНЗ району»  
 

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

01.10- 
31.12.2017 

 

11 листопада 2017року п’ятеро представників 
Старосамбірського району взяли участь у 
змаганнях з армспорту в місті Миколаїв. За 
результатами змагань - зайняли загально 
командне шосте місце 

161. Чемпіонат району  
та Кубок з футболу 
серед сільських, 
селищних рад ( І-ІІ 
ліга) 

01.10- 
31.12.2017 

 

Протягом ІУ кварталу 2017 року проведено 
чемпіонат району  та Кубок з футболу серед 
сільських, селищних рад ( І-ІІ ліга). За 
результатами змагань стали переможцями: 
 І ліга - І місце смт. Нижанковичі , ІІ місце 
с.Боневичі, ІІІ місце с. Нове Місто 
ІІ ліга – І місце с.Надиби, ІІ місце с.Стар’ява, 
ІІІ місце с.Стрілки 

162. Чемпіонат району з 
волейболу 

01.10- 
31.12.2017 

 

З 5 листопада по 10 грудня 2017 року 
проведено чемпіонат району з волейболу. За 
результатами змагань вибороли: І місце-  
команда с.Бусовисько, ІІ місце -  команда 
с.Верхній Лужок, ІІІ місце - команда с. 
Головецько 
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163. Проведення 
профорієнтаційних 
екскурсій 

01.10- 
31.12.2017 

 

Протягом ІУ кварталу 2017 року проведено 
наступні профорієнтаційні екскурсії: 
-  в жовтні 2017 року екскурсію для учнів 9 
класу у Старосамбірський районний центр 
зайнятості; 
-  в листопаді 2017 року – ознайомлення з 
роботою  ювенальної превенції 
Старосамбірського відділення поліції; 
- в грудні 2017 року – ознайомлення з роботою  
відділу культури райдержадміністрації; 
- взято участь у майстер класі «Різдвяна 
свічка» 

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

01.10- 
31.12.2017 

 

Протягом ІУ кварталу 2017 року в районі 
проводились наступні заходи з неформальної 
освіти: 
- тричі на місяць в школах району проходили 
заходи неформальної освіти на тему театральне 
мистецтво; 
- тренінг «Робота в групі»; 
- круглий стіл та бесіда на  тему  «Права та 
обов’язки неповнолітніх»; 
- майстер клас «Різдвяна свічка»; 
- бесіда на тему «Ми проти насильства », 
перегляд кінофільму. 
 Заходи проведено: у Старосолянському НВК, 
Старосамбірській ЗСШ  І-ІІІ ст. №2, Хирівській 
школі-інтернат Владики Івана Хоми, 
Верхньолужоцькій ЗСШ І-ІІ ст., 
Добромильській спеціальній загальноосвітній 
школі- інтернат, Старосамбірській ЗСШ  І-ІІІ 
ст. №1 імені героя України Б.Сольчаника, 
Стрільбицькій ЗСШ І-ІІІ ст. імені о.Яворського 

165. Творча акція 
«Подаруй 
бібліотеці книгу» 

01.10- 
31.12.2017 
 

5 грудня 2017 року підведено підсумки творчої 
акція «Подаруй бібліотеці книгу». 108 
примірників-документів поповнили бібліотечні 
фонди Старосамбірської районної центральної 
бібліотечної системи 

166. Свято української 
книжки 

01.10- 
31.10.2017 

 

З 24 по 26 жовтня 2017 року у бібліотеках-
філіях району відбувалися конкурси віршів, 
зустрічі з письменниками, свято книги, 
конкурси казок присвячених святу української 
книги 
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167. Організація 
проведення огляду 
– конкурсу на 
кращу організацію 
право - виховної 
роботи в 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах району 

01.10-
31.122017  

Впродовж жовтня 2017 року методистом РІМЦ 
Вориком Б.В. організовано та проведено 
огляду-конкурсу на кращу організацію право 
виховної в загальноосвітніх навчальних 
закладах району. За підсумками роботи журі 
визначено кращі навчальні заклади та 
вироблено відповідні рекомендації 

168. Проведення 
районного  етапу 
конкурсу «Кращий 
класний керівник 
року», «Керівник 
гуртка» 

01.10-
31.12.2017  

Районний  етап конкурсу «Кращий класний 
керівник року» та  «Керівник гуртка» не 
проводився через відміну проведення даного 
конкурсу  на обласному рівні 

169. Проведення 
окружного та 
районного етапу 
дитячо-юнацького 
фестивалю «Сурми 
звитяги» 

01-
31.10.2017  

11 жовтня 2017 року на базі ЗСШ І-ІІІ ст 
м.Хирів заступником директора РІМЦ 
Лешкович М.С. проведено окружний та 
районний етапи дитячо-юнацького фестивалю 
«Сурми-звитяги». За підсумками роботи журі 
взначено переможців та рекомендовано їх до 
участі у обласному етапі фестивалю 

170. Проведення  
районного  
конкурсу 
«Славетні імена 
України – Іван 
Огієнко» 

 

01-
31.10.2017  

З 1 по 15 жовтня 2017 року методистом РІМЦ 
Вориком Б.В. проведено заочний етап 
районного конкурсу «Славетні імена України- 
Іван Огієнко». Кращі учнівські роботи 
скеровано для участі в обласному етапі 
конкурсу   

171. Проведення  
конкурсу творчих 
робіт до 
Шевченківських 
свят 
«Об’єднаймося ж, 
брати мої!»  

01.10-
31.12.2017  

Впродовж жовтня 2017 року методистами 
РІМЦ Сивою Л.С. та Вориком Б.В. 
організовано та проведено заочний етап 
конкурсу творчих робіт до Шевченківських 
свят «Об’єднаймося ж, брати мої!» на тему 
«Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі 
не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, 
коли ми самі нацією не схочемо бути» у 
номінаціях «Література» та «Історія України і 
державотворення»  
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172. Заходи до 
відзначення 75 
річниці УПА: 
- «УПА – мужність 
та 
героїзм»(книжкові 
виставки, уроки 
історичної пам’яті, 
бесіди, перегляди, 
тематичні полиці, 
вечори спогади); 
- урочистості до 
річниці створення 
УПА «Їх душі – 
горіння і криця!»; 
-вшанування 
постаті Кирила 
Осьмака 
Президента 
Українського 
Головної 
Визвольної Ради (с. 
Недільна); 
-показ фільму та 
виставка «УПА на 
Старосамбірщині» 
(Старосамбірський 
історико-
краєзнавчий музей) 
 

 
11-
14.10.2017 

 
 
 
 

13.10.2017 
 

З 11 по 14 жовтня 2017 року працівниками 
ЦРБ, РДБ, бібліотек – філій організовано та 
проведено книжкові виставки: «Відвага і 
мужність крізь покоління» (бібліотека-філія 
для дорослих та бібліотека-філія для дітей м. 
Добромиль), «Герої матінки-Вкраїни і мужнії її 
захисники» (с.Біличі), «УПА – історія 
нескорених» (с. Торгановичі). 
Мультимедійний показ фільму «Героїчні 
сторінки УПА на Старосамбірщині» (ЦРБ). 
Години історичної правди «Слава козацька не 
вмре, не загине» (РДБ), «Шляхами козацької 
слави» (с. Верхній Лужок). 
Історичний дайджест «Козацька доба війська 
Запорізького» (с. Стрільбичі). 
Години пам’яті «Сумує вітер – реквієм у полі» 
(с. Березів, с. Ясениця-Замкова, с. Велика 
Волосянка),  «У всі віки їх слава невмируща» 
(с. Надиби), «Борцям за волю України сплітаєм 
вдячності вінок» (с. Слохині), «Спомяни їх, не 
забудь» (с. Тернава), «Невмируща слава – 
слава героям» (с. Скелівка). 
Історичні години «УПА – це символ незламної 
волі українського народу» (с. Ріп’яно), «УПА – 
історія нескорених» (с. Буньковичі, с. Тур’є), 
«Берегиня козацтва» (с. Біличі), «Сила 
нескорених» (смт. Стара Сіль), «І понесе луна 
козацьке слово» (с. Грозьово), «Лицарі 
української незалежності» (с. Стар’ява). 
Уроки історії «УПА – історія нескорених» (с. 
Стрілки, с. Велика Сушиця), «Усі ми 
козацького роду» (с. Бусовисько), «14 жовтня 
свято Покрови Пресвятої Богородиці, День 
українського козацтва, День УПА» (с. 
Великосілля), «Будь горда, Україно, за них, ти 
вічна в їх жертві, а вони вічні в тобі» (с. 
Топільниця). 
Патріотичний урок «Ми роду козацького 
нащадки» (с. Лютовисько). 
Патріотичні години «За Україну, за її волю, за 
честь і славу, за народ» (м. Хирів), «Доки буде 
Україна, доти будуть козаки» (с. Воля), 
«Мужність і відвага крізь віки» (с. Райнова), 
«Їх оплакують роси у лузі» (с. Трушевичі), 
«Батьківщину-мати вмій захищати» (с. Чаплі), 
«Сила нескорених» (с. Лопушниця). 
Історичний екскурс «Пам’ятаймо минуле 
заради майбутнього» (с. Муроване). 
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Урок історичної пам’яті «Народ мій є! 
Козацька кров у його жилах пульсує і гуде» (с. 
Стара Ропа). 
Літературна година «України вірнії сини» (с. 
Тершів). 
13-14 жовтня 2017 року в с. Недільна та 
Народних домах району  працівниками відділу 
культури проведено заходи до річниці 
створення УПА. 
 З 14 по 20 жовтня 2017 року проводився 
«Тиждень патріотичного кіно»: показ фільмів 
про історію Запорізької Січі та Козацтва, 
створення та діяльність УПА 

173. Проведення 
виставки-ярмарки 
«Осінь-2017» 

17.10-
17.11.2017 

Виставка - ярмарка «Осінь-2017» не  
проводилася. Начальник відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  Курій Я.П., головні 
спеціалісти відділу та  керівниками 
сільськогосподарських підприємств району 28 
листопада 2017 року прийняли участь у  
Міжнародній  агропромисловій виставці «Euro 
AGRO» в м. Львів 

174. Урочистості на 
відзначення 
чергової річниці 
утворення ЗУНР 
Показ 
документального 
фільму «Створення 
ЗУНР» 
(Старосамбірський 
історико-
краєзнавчий музей) 

01.11.2017 1 листопада 2017 року за участі викладачів та 
учнів Старосамбірської дитячої музичної 
школи відбувся концерт присвячений річниці 
ЗУНР та показ документального фільму 
«Створення ЗУНР» 

175. Проведення 
окружного та 
районного етапу 
Міжнародного 
конкурсу знавців 
української мови  
ім. П. Яцика  

01-
30.11.2017 

Методистом РІМЦ Сивою Л.С. 18 листопада 
2017 року проведено районний етап конкурсу 
знавців української мови ім..П.Яцика. У 
конкурсі взяли участь 149 учнів шкіл району. 
За підсумками конкурсу 8 учнів рекомендовано 
до участі в обласному етапі 

176. Забезпечення 
участі школярів 
району  у 
Всеукраїнському 
конкурсі «Грінвіч» 
та «Орлятко» 

01.11-
31.12.2017  

Впродовж грудня 2017 року  методистом РІМЦ 
Самойловою Т.М. проведено інформаційну 
роботу щодо участі учнів шкіл району у 
Всеукраїнському конкурсі «Грінвіч» та 
«Орлятко 
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177. Проведення 
районного 
конкурсу «Учитель 
року» 

01-
30.11.2017 

На виконання наказу Департаменту освіти і 
науки Львівської облдержадміністрації  № 07-
01/333 від 23.06.2017  директором РІМЦ  
організовано та проведено районний етап 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та 
забезпечено участь учителів загальноосвітніх 
закладів  району у відповідних номінаціях 

178. Проведення    
районних 
предметних 
олімпіад з базових 
дисциплін 

01.11-
31.12.2017  

На виконання наказу Департаменту освіти і 
науки Львівської облдержадмінітрації №07-
01/425 від 01.09.2017 та відповідно до наказу 
відділу освіти райдержадміністрації  № 269 від 
24.12.2017р. РІМЦ  організовано та проведено 
ІІ етап Всеукраїнських олімпіад із базових 
дисциплін, забезпечено участь учнів шкіл 
району. Також підведено підсумки участі учнів 
в олімпіадах. За підсумками роботи журі 
переможців олімпіад рекомендовано до участі  
у ІІІ етапі 

179. Заходи з 
відзначення Дня 
української 
писемності та 
мови: 
«Мова моя 
українська -
 батьківська, 
материнська» 
(свято мови, 
виставки 
літератури, 
вікторини) 

06.11.-
09.11.2017 

З 6 по 9 листопада 2017 року  працівниками 
ЦРБ, РДБ, бібліотек – філій організовано та 
проведено книжкові виставки «Найдзвінкіше 
слово рідне, наймиліша мова».  
Бібліографічна година «Від стін печер – до 
друкованої книги» (РДБ). 
Урок рідної мови «Слово до слова – зложиться 
мова» бібліотека-філія для дітей м. Добромиль, 
Літературна вікторина «Квітни, рідна мово, на 
землі квітучій» (с. Торгановичі). 
Літературні години «І першим було слово» 
(бібліотека-філія для дорослих м. Добромиль), 
«Я мову збережу й вінок їй виплету на славу» 
(с.Спас), «Мова на всі віки» (с. Буньковичі), 
«Мова – безцінний скарб» (с. Бусовисько), «З 
рідним словом міцніє держава» (с. 
Лопушниця), «Мово наша – серце наше» (с. 
Слохині). 
Інформаційна година «Я мову збережу, вінок їй 
виплету на славу» (м. Хирів). 
Літературний вечір «Бринить, співає наша 
мова, чарує, тішить і п’янить» (с. Велика 
Сушиця). 
Свято «Мова рідна, слово рідне» (с. 
Страшевичі). 
Літературно-музична композиція «Кращої, ніж 
рідна мова не буває» (с. Біличі). 
Свято-гра «Мову знаю і люблю, всі завдання 
пороблю» (с. Великосілля) 
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180. Проведення 
фестивалю 
«Полегойки, бойки! 
Бойківська 
фантазія» 

08.11.2017 8 листопада 2017р на базі Стрілківської ЗСШ І-
ІІІ ст. методистом РІМЦ Потічним Р.І. 
проведено районний  фестиваль «Полегойки, 
бойки». У фестивалі взяли участь 17 
учнівських колективів шкіл району  

181. Організація і 
проведення 
святкування Дня 
працівника 
сільського 
господарства 

18.11.2017 16 листопада 2017 року працівники відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  спільно з керівниками 
сільськогосподарських  підприємств району 
взяли участь в урочистій нараді з нагоди 
святкування Дня працівника сільського 
господарства в аграрному університеті м. 
Дубляни 

182. Цикл заходів до 
дня пам’яті жертв 
Голодомору: 
«Страшна правда 
Голодомору» 
(книжково-
ілюстративні 
виставки, 
перегляди 
літератури, папки 
газетних вирізок) ; 
- вечір-реквієм до 
дня пам’яті жертв 
Голодомору; 
- виставка до 
«Голодомору» …» 
(Старосамбірський 
історико-
краєзнавчий музей) 

20-
26.11.2017 

 
 
 

26.11.2017 

З 20 по 26 листопада 2017 року працівниками 
ЦРБ, РДБ, бібліотек – філій організовано та 
проведено книжкова виставка «Жорстокі 
миттєвості голодомору» (ЦРБ).  
Години-реквієм «Прихована правда» (РДБ), 
«Голодомор – чорна сторінка історії держави» 
(с. Лаврів), «Голодний рік, мов чорна птиця, 
над краєм змореним літав» (с. Страшевичі), 
«Голодомор – невиплакані сльози України» (с. 
Терло). 
Година історії «Пам'ять про голодні роки» (с. 
Недільна). 
Години скорботи «Доки пам'ять в серці не 
згаса» (с. Стрільбичі), «Запалимо свічку 
пам’яті» (с. Солянуватка), «Великі твої жертви, 
Україно» (с. Тур’є). 
Години пам’яті «Голодомор – наша печаль і 
скорбота» (с. Передільниця), «Геноцид і 
злочин проти людяності» (бібліотека-філія для 
дорослих м. Добромиль), «Свічка плакала в 
скорботі» (с. Скелівка), «Жнива скорботи» (с. 
Стар’ява), «Спомин пам’яті людської» (с. 
Ясениця-Замкова). 
Урок-скорботи «Трагедія України - голодомор» 
(с. Стрілки).  
Вечір скорботи «Спогади про Голодомор» (с. 
Топільниця). 
25 листопада 2017 року в населених пунктах 
району за участі працівників культури 
відбулися поминальні панахиди до дня пам’яті 
жертв Голодомору. 
25 листопада 2017 року  відбулася презинтація 
документального фільму «Брати», проте, як 
жителі Західної України допомагали 
голодуючим 
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183. Цикл заходів до 
Дня Гідності і 
Свободи «Гідність 
та Свобода – 
майбутнє України» 
(книжкові 
виставки, уроки 
історичної пам’яті, 
бесіди, перегляди, 
тематичні полиці). 
Виставка речей 
привезених з 
Помаранчевої 
Революцій та 
Революції гідності 
 

21.11.2017 21 листопада 2017 року працівниками ЦРБ, 
РДБ, бібліотек – філій організовано та 
проведено книжкові виставки «21 листопада – 
четверта річниця Революції Гідності» (с. 
Стрілки, с. Слохині). 
Заходи «Революція Гідності. Згадаймо 
головне» (ЦРБ), «З Україною у серці» (м. 
Хирів). 
Інформаційні години «Герої майдану» 
(В.Сушиця), «Революція Гідності. Як це 
відбувалося» (с. Ріп’яно), «Вічна слава 
Героям» (с. Скелівка), «Герої свого часу» (с. 
Мшанець) 
Історичні години «Зима, що нас змінила» (с. 
Тершів), «Україна героїчного народу» (с. 
Лаврів), «Україна – країна нескорених» (с. 
Терло), «Подих Небесної сотні, приклад для 
нащадків» (с. Буньковичі). 
Патріотичні години «Революція, що змінила 
країну» (с. Стрільбичі), «Революція Гідності, 
охрещена кров’ю» (с. Воля), «Горів Майдан 
мільйонами вогнів» (с. Райнова), «Україна – це 
територія гідності і свободи» (с. Тур’є).  
Години пам’яті «Герої не вмирають» (с. 
Муроване), «Відзначаємо річницю революції 
Гідності» (с. Мігово), «Герої не вмирають» (с. 
Березів). 
Перегляд матеріалів «Герої майдану» (с. 
Поляна), «Героям Майдану – шана і молитва» 
(с. Гуманець). 
Диспут «Немає свободи – немає Вітчизни» (с. 
Солянуватка). 
Урок-мужності «Україна нація героїв» (с. 
Грозьово). 
21 листопада 2017 року  відбулася 
демонстрація фотографій: «Активісти 
Старосамбірщини під час Революції Гідності» 

184. Організація 
святкування Дня 
Святого Миколая 
  

01-
31.12.2017  

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації підготовлено списки 
дітей пільгових категорій, розроблено проект 
розпорядження голови райдержадміністрації  
щодо організації святкування Підготовлено та 
проведено заходи щодо відзначення Дня 
Святого Миколая в Старосамбірському районі 

  
 
Керівник апарату  
райдержадміністрації                   /підпис/                             Год М.М. 


