
 

                                                                                              
ЗАТВЕРДЖУЮ                                                           
Голова         Старосамбірської                                                                                             
районної    державної адміністрації  

                                                                                                                      
                                  О.Бонк                                                             

12 квітня  2018 року  
                                                                                            

    ЗВІТ 
            про виконання плану роботи  Старосамбірської районної 

        державної адміністрації  на І квартал 2018 року                  
      

 № 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 
(відповідно 
 до плану) 

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

1. Проведення 
засідання Колегії 
райдержадміністраці
ї (згідно 
затвердженого 
плану) 

20.02.2018 
 

Головою райдержадміністрації, головою 
Колегії Орестом Бонком 20 лютого  2018 року 
проведено  засідання Колегії, на якому 
розглянуто наступні питання: 
      - про виконання Програми соціально – 
економічного і культурного розвитку 
Старосамбірського району у 2017 році; 

- про виконання районного бюджету та 
бюджету району у 2017 році; 

- про забезпечення проведення призову 
громадян на строкову службу до Збройних сил 
України та військову службу за контрактом; 

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

- про підсумки роботи із зверненнями 
громадян в Старосамбірській 
райдержадміністрації  в другому  півріччі 2016 
року; 
За результатом розгляду прийнято рішення № 
1,2,3,4,5, на виконання яких  підготовлено   
розпорядження голови райдержадміністрації  
від 26.02.2018 №130/01-04,  від 27.02.2018 
року № 138/01-04, від 28.02.2018 № 139/01-
04від 01.03.2018 року № 141/01-04 та 
доручення голови райдержадміністрації від 
28.02.2018 року  № 23/01-10 
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2. Засідання районної 
комісії з вирішення 
майнових питань, 
що виникають у 
процесі 
реформування 
аграрного сектора 
економіки  

01.01-
31.03.2018 

У І кварталі 2018 року засідання районної 
комісії з вирішення майнових питань, що 
виникають у процесі реформування аграрного 
сектора економіки не проводилось, у зв’язку з 
відсутністю звернень громадян 

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

01.01-
31.03.2018 

Засідання районної комісії з питань 
забезпечення своєчасності сплати податків та 
погашення заборгованості із заробітної плати, 
пенсій та інших соціальних виплат у І 
кварталі 2018 року не проводилось, у зв’язку 
з тим, що  заборгованості по заробітній платі 
немає 

4. Засідання 
опікунської ради 
при 
Старосамбірській 
райдержадміністраці
ї 

01.01-
31.03.2018 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  І 
кварталі 2018 року не надходило,  засідання  
опікунської ради  не проводились  

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

01.01-
31.03.2018 

У  І кварталі 2018 року  проведено 6 засідань 
комісії, на яких розглянуто 14 справ про 
призначення матеріального забезпечення та 
надання соціальних послуг застрахованим 
особам по тимчасовій втраті працездатності. 
За результатами засідань оформлено 6 
протоколів 

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

01.01-
31.03.2018 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  І 
кварталі 2018 року не надходило,  засідання 
архітектурно – містобудівної ради з питань 
розгляду містобудівної документації не 
проводились  

7. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
розвитку сімейної 
медицини 

03.01.2018 3 січня 2018 року проведено засідання 
Координаційної ради з питань розвитку 
сімейної медицини. За результатами засідання 
оформлено протокол №1 та прийнято 
відповідні рішення 
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8. Засідання 
експертної комісії 
архівного відділу 
райдержадміністраці
ї 

15.01.2018 
19.02.2018 
19.03.2018 

 

Начальником архівного відділу 
райдержадміністрації Н.Карвацькою  у І 
кварталі 2018 року проведено три засідання 
експертної комісії: 
-15 січня 2018 року, на якому 
Старосамбірська районна друкарня»  за 1962 - 
2016 роки; 
-19 березня 2018 року, на якому схвалено  
результати впорядкування документів 
Державного професійно – технічного 
навчального закладу «Добромильський 
професійний ліцей» за 2004-2016 роки 

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

16.01.2018 
22.01.2018 
13.02.2018 
20.02.2018 
14.03.2018 
20.03.2018 

У І кварталі 2018 року проведено 6  засідань 
комісії, зокрема, 16.01.2018, 29.01.2018, 
13.02.2018 та 27.02.2018, 15.03.2018 
28.03.2018, на яких  розглянуто 323 заяви, з 
них 25 заявникам відмовлено в призначенні 
грошової виплати 

10. Засідання  комісії 
для визначення 
переліку 
сільськогосподарськ
их підприємств , які 
мають право на 
отримання 
бюджетних коштів 
згідно затверджених 
Програм з обласного  
бюджету на 2018 рік 
та часткової 
компенсації з 
державного 
бюджету 

18.01.2018 
16.02.2018 
15.03.2018 

 

Протягом І кварталу 2018 року засідання 
комісії не проводилися, в зв’язку  з 
неподанням  заявок на відшкодування 
часткової компенсації коштів та відсутності 
коштів 

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

19.01.2018 
16.02.2018 
15.03.2018 

 

У І кварталі 2018 року проведено три 
засідання комісії, 30.01., 27.02. та 29.03 2018 
року, на яких розглянуто 17 питань. За 
результатами засідань оформлено протоколи 
та прийнято протокольні рішення 
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12. Засідання 
спостережної комісії 
при 
Старосамбірській 
райдержадміністраці
ї 

31.01.2018 
28.02.2018 
31.03.2018 

 

В І кварталі 2018 року проведено три 
засідання спостережної комісії: 
31 січня 2018 року, на якому розглянуто 
наступні питання: 
- підведення підсумків роботи спостережної 
комісії Старосамбірської 
райдержадміністрації за 2017 рік; 
- затвердження плану роботи спостережної 
комісії Старосамбірської 
райдержадміністрації на 2018 рік. 
28 лютого 2018  року, на якому розглянуто 
питання «Про контроль за відвідуванням 
навчальних закладів дітьми, які схильні до 
бродяжництва, жебрацтва та інших 
протиправних дій. Проведення рейдів 
«Урок», «Вокзал» для виявлення дітей,які 
ухиляються від навчання. 
30 березня 2018 року, на якому розглянуто 
питання «Про чисельність під облікових осіб, 
які перебувають на обліку у 
Старосамбірському районному відділі з 
питань пробації 

13. Засідання комісії з 
питань захисту прав 
дитини 
Старосамбірської 
райдержадміністраці
ї 
 

  До 
 31.01.2018 
28.02.2018 
31.03.2018 

Головою райдержадміністрації О.Бонком у І 
кварталі 2018 року проведено 2 засідання 
комісії, зокрема: 
30 січня 2018 року, на якому розглянуто 3 
питання.  
15 березня  2018 року, на якому розглянуто 15 
питань. 
 За підсумками засідань підготовлено проекти 
розпоряджень голови райдержадміністрації та 
висновки 

14. Засідання комісії з 
питань 
упорядкування 
обліку юридичних 
осіб 

16.02.2018 
 

У І кварталі 2018 року засідання комісії не 
проводилось, у зв’язку з тим, що на даний час  
немає установ для зняття з обліку 

15. Засідання комісії з 
питань розвитку 
підприємництва у 
Старосамбірському 
районі 

20.02.2018 24 січня  2018 року керівники  - підприємці 
району взяли участь в нараді під 
керівництвом голови Львівської обласної 
державної адміністрації Олега Синютки з 
питань супроводу інвестиційних проектів. 
25 січня, 15 та 22 лютого , 15 та 21 березня 
2018 року керівники суб’єктів 
господарювання району взяли участь  у 
засіданні   робочої групи з питань легалізації 
виплати заробітної плати та зайнятості 
населення. 
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   На засіданні розглянуто питання : 
1.Дотримання законодавства з оплати праці. 
2.Забезпечення зобов’язання сплати до 
місцевих бюджетів  акцизного податку з 
роздрібної  торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

16. Засідання районної 
евакуаційної комісії 

22.02.2018 
 
 

У І кварталі 2018 року засідання районної 
евакуаційної комісії не відбулося, в зв’язку з 
тим, що не проводились командно – штабне 
навчання 

17. Засідання  комісії по 
врегулюванню 
майнових відносин, 
що виникають в 
процесі 
реформування 
аграрного сектора 
економіки 

01-
31.03.2018 

 

Протягом І кварталу 2018 року засідання 
комісії не проводилось.  в зв’язку з 
відсутністю звернень громадян  

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

05.03.2018 5 березня 2018 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
наступні питання: 
- про підсумки роботи у 2017 році та 
затвердження плану роботи на 2018 рік; 
 - аналіз питань суспільно – небезпечних 
узалежнень та груп ризику громадян; 
- стан інформаційно – просвітницької 
програми в навчальних закладах району з 
метою здобуття учнями знань щодо ризику 
інфікування ВІЛ  СНІДу. 
За результатами засідання оформлено 
протокол №1 

19. Засідання районної 
комісії з питань 
розрахунків за 
спожиті енергоносії 

15.03.2018  Засідання комісії у І кварталі 2018 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 

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

20.03.2018 
 

20 березня 2018 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
питання «Про забезпечення і розвиток 
духовно – моральних цінностей дітей та 
молоді». За результатами засідання 
оформлено протокол №1 
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21. Засідання 
Координаційної ради 
Старосамбірської 
райдержадміністраці
ї з питань дітей 

22.03.2018 22 березня 2018 року  проведено  засідання 
Координаційної ради з питань дітей 
Старосамбірської райдержадміністрації, на 
якому розглянуто 1 питання 

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

30.03.2018 
 

6 лютого 2018 року головою 
райдержадміністрації Бонком О.Е. проведено 
нараду з представниками деревообробної та 
лісопереробної  галузі району та громадською 
організацією «Асоціація деревообробників та 
лісозаготівельників Львівщини». 
Зустріч відбулася з метою обговорення та 
компромісного вирішення наступних питань: 
- план реалізації та заготівлі необробленої 
деревини усіма лісокористувачами на 
території Старосамбірського району; 
- забезпечення деревообробних підприємств 
району лісозаготівельною сировиною. 
16 лютого 2018 року проведено виїзне 
обстеження лісопильних та деревообробних 
об’єктів на території Старосамбірського 
району. 
20 лютого 2018 року проведено нараду з  
Великолінинським сільським головою та 
суб’єктами господарювання, які здійснюють 
лісопильну діяльність на цій території. 
29 березня 2018 року відбулося засідання 
робочої групи з проведення обстеження 
об’єктів обробки деревини. Проведено виїзне 
обстеження лісопильних та деревообробних 
об’єктів на території Старосамбірського 
району 

23. Аналіз виконання 
показників 
Програми соціально 
– економічного і 
культурного 
розвитку району у 
2017 році 

01.01.-
28.02.2018 

Працівниками  відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації щомісячно проводяться 
підсумки соціально - економічного і 
культурного розвитку району  для прийняття 
відповідних рішень з забезпечення реалізації 
заходів з виконання Програми. Інформація 
подається ї керівництву райдержадміністрації 
та департаменту економічної політики 
Львівської облдержадміністрації 
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24. Проведення аналізу 
рівня заробітної 
плати на 
підприємствах і 
організаціях району 

01.01.-
31.03.2018 

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації у І 
кварталі 2018 року  проведено аналіз рівня 
заробітної плати на підприємствах і 
організаціях району. 
Інформацію  подано керівництву 
райдержадміністрації та департаменту 
економічної політики облдержадміністрації. 
Щомісячно перелік  суб’єктів відповідно до 
проведеного моніторингу подається на  
засідання робочої групи з питань легалізації 
виплати заробітної плати та зайнятості 
населення 

25. Проведення аналізу 
стану надходжень 
податків до 
бюджетів усіх рівнів 

01.01.-
31.03.2018З  

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації: 
25 січня, 15 та 22 лютого , 15 та 21 березня 
2018 року організовано проведення нарад з    
суб’єктами  господарювання, які здійснюють 
торгівлю алкогольними напоями та 
тютюновими виробами на території району. 
Протягом І кварталу 2018 року проведено 
індивідуальні співбесіди з суб’єктами  
господарювання, вказаними   в списках 
платників, які задекларували нульові або 
мінімальні зобов’язання   за жовтень, 
листопад  2017 року.  
15 січня, 8 лютого 2018 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.   
28 березня 2018д року скеровано  листи  
головам місцевих рад  щодо податку на 
нерухоме майно 

26. Організація 
виконання програм 
розвитку 
Старосамбірського 
району 

01.01.-
31.03.2018 

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

27. Аналіз внесення 
даних бюджетними 
установами даних в 
систему щоденного 
моніторингу 
енергоносіїв 
UMUNI.COM 

01.01.-
31.03.2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації протягом І кварталу 
2018 року проведено аналіз. За результатами 
проведеного аналізу підготовлено інформацію 
та подано в департамент економічної 
політики Львівської облдержадміністрації  



 

 

8

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

 До 
03.01.2018 
03.02.2018 
03.03.2018 

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

29. Підготовка 
інформації про 
надходження коштів 
міжнародної 
технічної допомоги 

До 
03.01.2018 
03.02.2018 
03.03.2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації підготовлено 
інформацію та подано в Департамент 
міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва Львівської 
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 

До 
 05.01.2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації підготовлено 
інформацію та 5 січня 2018 року подано в 
департамент екології та природних ресурсів 
Львівської облдержадміністрації 

31. Підготовка 
інформації про 
підсумки соціально-
економічного і 
культурного 
розвитку району 

 До 
10.01.2018 
10.02.2018 
10.03.2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації до 10 числа щомісячно 
протягом І кварталу 2018 року  підготовлено 
інформацію  та подано керівництву 
райдержадміністрації та  в департамент 
економічної політики Львівської 
облдержадміністрації 

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

До 
10.01.2018 
10.02.2018 
10.03.2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації до 10 числа щомісячно 
протягом І кварталу 2018 року  проведено 
узагальнення та подано інформацію в 
департамент  дорожнього господарства, 
транспорту та зв'язку Львівської 
облдержадміністрації 
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33. Підготовка 
моніторингу цін на   
основні продовольчі 
товари на території 
району 
 

До 
10.01.2018 
20.01.2018 
31.01.2018 
10.02.2018 
20.02.2018 
28.02.2018 
10.03.2018 
20.03.2018 
31.03.2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації  щомісячно протягом І 
кварталу 2018 року  підготовлено інформацію  
та подано в департамент економічної 
політики Львівської облдержадміністрації 

34. Наповнення 
державного реєстру 
об”єктів державної 
власності та 
поновлення 
інформації 

До 
 10.01.2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації до 10 січня 2018 року  
поновлено інформацію державного реєстру 
об’єктів державної власності 

35. Підготовка 
інформації про 
здійснення 
державних 
закупівель 
бюджетними 
установами 

До  
15.01. 2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації до 15 січня 2018 року  
підготовлено інформацію про проведені 
публічні закупівлі  бюджетними установами 
за 2017 рік та подано в департамент 
економічної політики Львівської 
облдержадміністрації 

36. Підготовка 
інформації про 
здійснення 
допорогових 
закупівель 
бюджетними 
установами 

До  
15.01.2018 
15.02.2018 
15.03.2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації підготовлено 
інформацію про здійснення допорогових 
закупівель бюджетними установами за 
звітний місяць 2018 року та подано в 
департамент економічної політики Львівської 
облдержадміністрації 

37. Підготовка 
інформації про хід 
виконання заходів 
місцевих та 
регіональних 
програм розвитку 
малого і середнього 
підприємництва 

До 
20.03. 2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації підготовлено 
інформацію про хід виконання заходів 
місцевих та регіональних програм розвитку 
малого і середнього підприємництва та 19 
січня 2018 року подано в департамент 
економічної політики Львівської 
облдержадміністрації 
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38. Підготовка 
інформації про 
перегляд 
регуляторних актів 

24.03.2018  Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації  підготовлено та  15 
січня 2018 року подано в департамент 
економічної політики Львівської 
облдержадміністрації  інформацію про 
здійснення регуляторної політики 

39. Проведення роботи 
щодо легалізації 
робочих місць в 
районі 

01.01.-
31.03.2018 

За інформацією ГУ ДФС у Львівській області  
у  І кварталі 2018 року випадків  щодо 
легалізації робочих місць в районі та сум 
додаткових надходжень до бюджету  не було 

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

01.01.-
31.03.2018 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації у І кварталі 2018 року 
проведено заходи щодо вдосконалення 
організаційно-методичної  роботи по 
покращенню соціальних послуг 
малозабезпечених осіб 

41. Організація роботи 
щодо підтримки 
діючих  
сільськогосподарськ
их підприємств 

01.01- 
31.03.2018 

15 лютого 2018 року начальником  відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Курієм Я.П. проведено 
нараду з сільськими  головами з питань 
створення та підтримки  діючих кооперативів 

42. Організація роботи 
щодо забезпечення 
високо -
репродукційним 
насіннєвим 
матеріалом 
сільськогосподарськ
их підприємств 

01.01- 
31.03.2018 

22 лютого 2018 року начальником відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Курієм Я.П. проведено 
нараду з керівниками та спеціалістами 
сільськогосподарських підприємств  з питань 
забезпечення насіннєвим матеріалом та 
проведення посівної компанії 
 

43. Організація роботи 
щодо 
відшкодування 
вартості придбаних 
доїльних апаратів та 
обладнання 
 

01.01- 
31.03.2018 

28 березня 2018 року головним спеціалістом 
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Чопко Н.В. надано 
методичні рекомендації фізичним особам , які 
утримують більше 4 голів ВРХ, щодо 
придбання охолоджувачів молока у ТОВ Бліц  
м.Суми 

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

01.01.-
31.03.2018 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації у І кварталі 2018 року 
проведено збір фотографій та інформації для 
виготовлення інформаційно - 
пропагандистської, рекламної та видавничої 
діяльності у галузі туризму, відпочинку 
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45. Розроблення нових 
туристично-
екскурсійних 
маршрутів 
територією району 

01.01.-
31.03.2018 

В зв’язку з відсутністю коштів, розроблення 
нових туристично-екскурсійних маршрутів по 
району у І кварталі 2018 року не проводилось. 
Проводиться робота щодо підготовки 
інформації для нових туристично-
екскурсійних маршрутів району 

46. Ведення обліку 
об‘єктів туристичної 
інфраструктури 
району 

01.01.-
31.03.2018 

Працівниками  відділу культури 
райдержадміністрації  у І кварталі 2018 року 
організовано збір інформації про об’єкти 
туристичної інфраструктури району 

47. Виконання 
«Програми 
проведення 
урочистих та 
святкових заходів, 
фестивалів, 
конкурсів на 
території 
Старосамбірського 
району у 2018 році 
за участю 
райдержадміністраці
ї, районної ради, 
відділу культури, 
органів місцевого 
самоврядування» 

01.01.-
31.03.2018 

У І кварталі 2018 року  на виконання 
Програми виділено та профінансовано 9735 
гривень для проведення наступних заходів, 
зокрема: відрядження народних колективів, 
виготовлення афіш, придбання квітів 
(затверджено рішенням сесії 
Старосамбірської районної ради від 26 грудня  
2017 року №324) 

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

01.01.-
31.03.2018 

В зв’язку з тим, що станом на 10 квітня 2018 
року кошти  не виділялися для реалізації 
програми  «Мистецька освіта 
Старосамбірщини на 2016 – 2020 роки», 
виконання даної Програми у І кварталі 2018 
року не проводилось 

49. Виконання 
«Програми  
розвитку 
інфраструктури та 
туризму в 
Старосамбірському 
районі на 2018-2023 
роки»: 
- розширення 
туристичної мережі, 
вдосконалення її 
інфраструктури; 
 

01.01.-
31.03.2018 

У І кварталі 2018 року  на виконання 
Програми виділено та профінансовано 2970 
гривень для придбання буклетів (затверджено 
рішенням сесії Старосамбірської районної 
ради від 23 лютого  2018 року №334) 
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 - виготовлення 
рекламних носіїв 
(банерів, буклетів, 
брошур, листівок, 
календариків); 
- розвиток 
спеціалізованих 
форм туризму 
(екологічний, 
геологічний, 
патріотично-
краєзнавчий) 

  

50. Виконання 
«Районної  
Програми 
поповнення 
бібліотечних фондів 
Старосамбірської 
ЦБС на 2018 рік»: 
- забезпечення 
бібліотек  ЦБС 
художньою, 
науково-
популярною та 
дитячою  
літературою; 
- забезпечення 
бібліотек ЦБС  
періодичними 
виданнями 

01.01.-
31.03.2018 

Районну Програму поповнення бібліотечних 
фондів Старосамбірської ЦБС на 2018 рік не 
затверджено 
 

51. Виконання 
«Програми розвитку 
музейної справи 
Старосамбірського 
району на 2018 рік» 
-забезпечення  
музеїв необхідним 
інвентарем; 
-проведення 
ремонтів; 
-виготовлення 
друкованої 
продукції 

01.01.-
31.03.2018 

В зв’язку з тим, що станом на 10 квітня 2018 
року кошти  не виділялися, виконання даної 
Програми у І кварталі 2018 року не 
проводилось 
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52. Проведення 
соціального 
інспектування, 
контролю за станом 
фінансування 
дитячого будинку 
сімейного типу м. 
Добромиль 

 До  
 11.01.2018 
 08.02.2018 
 15.03.2018 

Працівниками служби у справах дітей  
райдержадміністрації 11січня, 8 лютого та 15 
березня 2018 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 

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

До  
25.01.2018 
22.02.2018 
29.03.2018 

Працівниками служби у справах дітей  
райдержадміністрації 25 січня, 22 лютого  та 
29 березня 2018 року відвідано вихованця 
прийомної сім’ї м. Старий Самбір. 
Проведено профілактичну роботу з дитиною - 
вихованцем     

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

01.01.-
31.03.2018 

Заходи з протипаводкового захисту населених 
пунктів району не проводились, у зв’язку з 
відсутністю фінансування з державного 
бюджету та цільових Програм  

55. Затвердження та 
проведення заходів 
щодо захисту 
соціальних прав 
дітей 
 

01.01 -
31.03.2017 

 

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

56. Виконання заходів 
щодо модернізації 
мережі 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
району на 2018-2019 
навчальний рік 

01.01-
31.03.2018 

Протягом І кварталу 2018 року відділом 
освіти проведено роботу щодо реорганізації 
ЗНЗ району, зокрема Стрілківської школи – 
інтернат І-ІІІ ст. та Хирівської школи – 
Інтернат І-ІІІ ст. 

57. Розробка  заходів 
щодо проведення 
ремонтних робіт у 
навчальних закладах 
освіти району на 
2018 рік 

01.01- 
27.02.2018 

З 1  по 31 березня 2018 року в.о.начальника 
відділу освіти Старосамбірської 
райдержадміністрації Багряк Н.А, здійснено 
об’їзд закладів освіти району з метою 
обстеження їх матеріально-технічної бази. За 
підсумками перевірки розроблено заходи 
проведення ремонтних робіт щодо підготовки 
до нового 2018-2019 навчального року. 
Питання «Про затвердження заходів по 
підготовці закладів освіти до навчального 
2018/19 року» буде заслухано на засіданні  
Колегії Старосамбірської 
райдержадміністрації 17.04.2018 
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58. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів 
реформування та 
розвитку сфери 
житлово-
комунального 
господарства    
Старосамбірського 
району  

01.01.-
31.03.2018 

24 січня, 16 лютого, 6 та 21 березня 2018 року 
працівниками сектору житлово – 
комунального господарства 
райдержадміністрації здійснювався аналіз 
даних по виконанню заходів у сфері житлово 
-комунального господарства 
Старосамбірського району  
 

59. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів 
Програми по 
забезпеченню 
містобудівною 
документацією 
Старосамбірського 
району на 2018 рік 
та програми ведення 
містобудівного 
кадастру у 
Старосамбірському 
районі на 2016-2018 
роки 

01.01.-
31.03.2018 

Протягом І кварталу 2018 року відділом 
містобудування та архітектури 
райдержадміністрації проводиться  
координація робіт з виконавцями та 
замовниками  заходів:  
- Програми по забезпеченню містобудівною 
документацією Старосамбірського району на 
2018 року, затвердженою  рішенням сесією 
Старосамбірської районної ради від 23 
лютого .2018 року № 334  : а саме: 
- розроблення схеми планування окремих 
частин району Новоміської ОТГ, 
Нижанковицької ОТГ, Міженецької ОТГ 
Старосамбірського району; 
- розроблення генеральних планів м.Старий 
Самбір, смт.Нижанковичі, с.Нове Місто, 
с.Міженець, с Стрільбичі, с.Стрілки с. 
Скелівка с.Чаплі , с.Торчиновичі; 
- розроблення проектів землеустрою, щодо 
зміни меж населених пунктів с. Міженець та 
с.Нове Місто; 
 - Програми  охорони культурної спадщини і 
збереження історичного середовища на 
території Старосамбірського району:  
- виготовлення 8 паспортів (облікова 
документація) на пам’ятки архітектури 
Старосамбірського району. 
Закуплено оргтехніку для містобудівного 
кадастру у Старосамбірському районі    
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60. Проведення 
моніторингу щодо: 
 - реалізації схеми 
планування 
території району; 
- стану розроблення, 
оновлення 
містобудівної 
документації на 
регіональному та 
місцевому рівнях 
(схема планування 
території району, 
генеральні плани 
населених пунктів, 
плани зонування 
територій, детальні 
плани територій); 
- забудови та іншого 
використання 
територій 

01.01.-
31.03.2018 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації протягом І кварталу 
2018 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 

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

01.01.-
31.03.2018 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації у І кварталі 2018 року  
проведено звірку наявності документів 
1частини фонду ІІ категорії, які знаходяться 
на державному зберіганні в архівному відділі 
райдержадміністрації  в кількості 154 справи 
 

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

01.01.-
31.03.2018 

У І кварталі 2018 року через ЦНАП 
забезпечувалось надання адмінпослуг 
наступних суб’єктів надання 
адміністративних послуг: 

 - Відділом   у Старосамбірському районі 
ГУ Держгеокадастру у Львівській області 

- Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації 

- Службою у справах дітей 
райдержадміністрації 

- Управлінням  соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

- Сектором з питань державної реєстрації 
райдержадміністрації 
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   - Старосамбірським РС ГУ ДМС України у 
Львівській області 

- Управлінням Держродспоживслужби в 
Старосамбірському районі 

63. Підготовка 
пропозицій щодо 
удосконалення 
процедури  надання 
адміністративних 
послуг 

01.01.-
31.03.2018 

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 

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

01.01.-
31.03.2018 

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 березні  2018 року 

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

01.01.-
31.03.2018 

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

66. Оновлення 
інформації в розділі 
«Центр надання 
адміністративних 
послуг» на 
офіційному веб- 
сайті 
райдержадміністраці
ї 

01.01.-
31.03.2018 

Протягом І кварталу 2018 року інформацію не 
оновлювали, в зв’язку з відсутністю змін у 
законодавстві 
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67. Здійснення 
державної реєстрації 
речових прав на 
нерухоме майно та 
їх обтяжень 

01.01.-
31.03.2017 

Державна реєстрація не проводилась, у 
зв’язку з відсутністю прав доступу ЦНАП до 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень 

68. 
 

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

01.01-
31.03.2018 

Першими заступником голови районної 
державної адміністрації Пупою Р.Р. 14 
березня 2018 року проведено виїзний прийом 
мешканців з особистих питань у Білицькій  
сільській раді 
 

69. Виїзні зустрічі 
голови 
райдержадміністраці
ї у населених 
пунктах 
Старосамбірського 
району (згідно 
затвердженого 
графіка) 

01.01-
31.03.2018 

Головою районної державної адміністрації у І 
кварталі 2018 року проведено виїзні зустрічі у 
населених пунктах Старосамбірського 
району, зокрема: 
- 23 січня 2018 року у селах Великосілля, 
Потік, Соснівка, Тиха; 
- 30 січня 2018 року у селах Верхній Лужок та 
Бусовисько; 
- 6 лютого 2018 року у селах Лаврів та Велика 
Лінина; 
-14 лютого 2018 року в селах Велика  
Сушиця, Буньковичі та Заріччя ; 
- 20 лютого  2018 року в селах Волошиново та 
Росохи; 
- 27 лютого 2018 року у селі Воля; 
- 6 березня  2018 року у селах Страшевичі, 
Созань та Кобло; 
- 13 березня  2018 року у селі Біличі; 
-20 березня 2018 року у селах Княжпіль, 
Кропивник, Велике та Мігово; 
- 28 березня 2018 року у селах Міженець,  
Зоротовичі та Стороневичі; 
- 5 квітня  2018 року у селах Дроздовичі, 
Вілюничі та Пацьковичі; 
- 11 квітня  2018 року у селах Муроване, 
Березів, Тарнавка та Шумина; 
- 18 квітня 2018 року в селах Мшанець, 
Галівка та Плоске 
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70. Надання методичної 
та практичної 
допомоги 
сільськогосподарськ
им 
товаровиробникам  
для завершення 
процесу 
врегулювання 
майнових відносин в 
реорганізованих 
підприємствах 
 

24.01.2018 
21.02.2018 
21.03.2018 

 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
24 січня 2018 року надано консультації по 
питанню  оформлення пайового майна, 
отриманого під час процесу врегулювання 
майнових відносин  Білицькому сільському 
голові  Сенику  Івану  Івановичу. 
21 лютого  2018 року  надано роз’яснення 
Трушевицькому сільському голові Стрілці 
Роману Івановичу щодо проведення загальних 
зборів пайовиків КСГГ «Вигор».  
22 березня 2018 року  надано консультації 
Солянуватському  сільському голові Івашку 
Василю Васильовичу щодо повернення 
майнових сертифікатів  

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

27.03.2018 
 

23.03.2018 року головним спеціалістом Чопко 
Н.В. надано методичну допомогу  керівнику 
сільськогосподарського підприємства  ФГ  
«Кремінь» Лозинському П.О. щодо передачі 
архіву підприємства 

72. Організація 
виконання заходів 
Програми діяльності 
Уряду 

01.01.-
31.03.2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації у І кварталі 2018 року 
підготовлено та подано в 
облдержадміністрацію:  
-про іІнвестиційно - привабливі проекти, які 
можуть бути потенційно - цікавими для  
інвесторів; 
-про основні проблеми району 

73. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку Львівської 
області на 2018 рік 
(в частині, що 
стосується 
Старосамбірського 
району) 

01.01.-
31.03.2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації у І кварталі 2018 року 
підготовлено та подано в 
облдержадміністрацію:  
- 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 
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   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; 
- пропозиції  щодо включення доріг району в 
план проведення ремонтних робіт на 2018 рік. 
24 січня 2018 року організовано нараду з 
суб’єктами господарювання району щодо 
супроводу інвестиційних проектів та 
підтримки підприємництва.   
14 березня 2018 року організовано зустріч 
заступника голови Львівської 
облдержадміністрації  І.Гримак з 
громадськістю району для вирішення 
проблемних питань пасажирських перевезень. 
Підготовлено звіт голови 
райдержадміністрації про проведену роботу у 
2017 році  та основні завдання на 2018 рік 

74. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку 
Старосамбірського 
району на 2018 рік 

01.01.-
31.03.2018 

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 

75. Організація 
виконання рішень 
сесії 
Старосамбірської  
районної ради   

01.01.-
31.03.2018 

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

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

01.01.-
31.03.2018 

Управлінням  соціального захисту населення  
райдержадміністрації  у І кварталі 2018 року: 
- призначено ДСД –10093 сім’ям на суму 
43569,7 тис.грн.; 
- призначено житлові субсидії – 1498 і 
виплачено 10976 сім’ям на суму 65276,3 
тис.грн 

77. Забезпечення 
проведення звірок з 
організаціями – 
надавачами 
комунальних послуг 

01.01.-
31.03.2018 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації  у І кварталі 2018  року 
проведено звірку з 12 організаціями – 
надавачами житлово – комунальних послуг  
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78. Поповнення 
Єдиного державного 
автоматизованого 
реєстру пільговиків 

01.01.-
31.03.2018 

Управлінням соціального захисту населення  
райдержадміністрації у І кварталі 2018 року  
введено до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків – 28 
громадян 

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

01.01.-
31.03.2018 

У І кварталі 2018 року  управлінням 
соціального захисту населення   
райдержадміністрації видано 20   посвідчень 
батькам  та 51 посвідчення дітям з  
багатодітних сімей  

80. Організація роботи 
щодо комунікації з 
демобілізованими 
учасниками АТО 

01.01- 
31.03.2018 

Працівниками управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації 
щомісячно проводиться спілкування в 
телефонному режимі з демобілізованими 
учасниками АТО 

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

01.01-
31.03.2018 

На виконання наказу відділу освіти №38 від 
27.02.2018  22 учні, що потребують 
соціального захисту, забезпечені 
безкоштовним харчуванням. З них 15 дітей 
позбавлених батьківського піклування та 7 
дітей-сиріт. Відповідно до даного наказу 
безкоштовним харчуванням забезпечені 
також учні  1-4 класів та учні інших пільгових 
категорій 

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

01.01- 
31.03.2018 

Протягом І кварталу 2018 року відділом 
освіти райдержадміністрації  модернізовано 
та підготовлено приміщення та визначено 
класи,  в яких буде проводитись ЗНО у 2018 
році 

83. Виконання заходів 
щодо національно-
патріотичного 
виховання дітей та 
молоді 

01.01-
31.03.2018 

Заступником директора РІМЦу відділу освіти  
Лешкович М.С. 13.03.2018 проведено 
«Районний турнір юних істориків» 
присвячений Герою України  Богдану 
Сольчанику, у якому взяли участь команди 10 
закладів освіти. Команда переможець 
рекомендована на участь в обласних 
змаганнях 

84. Виконання заходів 
щодо виконання 
Національної 
стратегії розвитку 
освіти в Україні на 
період до 2021 року 

01.01-
31.03.2018 

27 березня 2018 року на базі ОЗНЗ 
Старосамбірська ЗШ I-III ступенів №1 в 
рамках заходів проведено семінар керівників 
та заступників керівників закладів освіти 
району із доцентом, завідувачем кафедри 
освітньої політики ЛОІППО Мирославою 
Товкало. Надано рекомендації щодо 
модернізації управлінської діяльності в 
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   інноваційному просторі школи. Надано 
роз’яснення з питань академічної автономії 
закладу, сертифікації педагогічних кадрів, 
інтеграцій шкільних предметів. Присутні 
представники закладів освіти та 24 
представники РІМЦ 

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

01.01- 
31.03.2018 

Відповідно до плану роботи відділу освіти 
райдержадміністрації, з 3 січня по 31 березня 
2018 року щопонеділка в.о. начальника 
відділу освіти Старосамбірської 
райдержадміністрації Н.А. Багряк проведено 
апаратні наради із бухгалтерами та 
економістами відділу освіти 
райдержадміністрації щодо контролю за 
своєчасністю оплати праці (з метою 
виконання статті 57 Закону України «Про 
освіту»). За підсумками наради дано 
відповідні доручення 

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

01-
31.01.2018 
01-
28.02.2018 
01-
31.03.2018 

На первинному обліку в службі у справах 
дітей райдержадміністрації перебуває 15 дітей 
– сиріт та 30 дітей позбавлених батьківського 
піклування. 
На обліку перебуває 38 дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, які 
проживають у 14 сім’ях. 
 Проводиться укомплектування особових 
справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які 
знаходяться на профілактичному обліку 

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

01-
31.01.2018 
01-
28.02.2018 
01-
31.03.2018 

На первинному обліку  в службі у справах 
дітей райдержадміністрації перебуває 15 
дітей-сиріт та 30 дітей, позбавлена 
батьківського піклування. 
Знято з первинного обліку 1 дитину, 
позбавлену батьківського піклування, у 
зв’язку з досягненням повноліття. 
Проводиться укомплектування особових 
справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
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88. Ведення Єдиного 
електронного банку 
даних дітей – сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, дітей, 
що підлягають 
усиновленню, дітей, 
які потрапили в 
складні життєві 
обставини, 
прийомних батьків 
та батьків - 
вихователів 
 

01-
31.01.2018 
01-
28.02.2018 
01-
31.03.2018 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у І кварталі 2018 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 

89. Здійснення 
контролю за 
матеріальним 
забезпеченням 
дитячого будинку 
сімейного типу в 
м.Добромиль, 
прийомної сім’ї м. 
Старий Самбір, 
станом життя, 
здоров’я, фізичного 
і психічного 
розвитку вихованців 
та прийомної 
дитини 

До 03,10 
січня 2018 
року 
До 03, 10 
лютого 
2018 року 
До 03, 10 
березня 
2018 року 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 11 січня, 8 лютого та   
15 березня 2018 року відвідано дітей – сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування  у ДБСТ м. Добромиль та 25 січня, 
22 лютого та   29 березня 2018 року 
вихованця прийомної сім’ї м. Старий Самбір. 
У І кварталі 2018 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 100523.25 грн.   

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

До 
31.01.2018 
До 
28.02.2018 
До 
31.03.2018 

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 квітня 2018 року на 
обліку перебуває 9 дітей,  які можуть бути 
усиновлені, 1 сім’я кандидатів в 
усиновлювачі. 
Здійснено виїзди для встановлення контакту з 
2 дітьми вихованцями КЗ ЛОР 
«Добромильська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ступенів» з кандидатами в 
усиновлювачі із США. Підготовлено 
висновки   
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91. Ведення реєстру 
житла та майна 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування та  
обліку нерухомого 
майна дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

До 
31.01.2018 
До 
28.02.2018 
До 
31.03.2018 

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  

92. Підготовка 
висновків про 
дотримання прав 
дитини у 2018 році 

До  
20.01. 2018 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації підготовлено та 
затверджено висновки про дотримання прав 
дитини на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування що знаходяться під 
опікою, піклуванням громадян знаходяться на 
первинному обліку у службі та проживають 
на території району, які внесено до ЄІАС 
«Діти» 

93. Організація роботи 
щодо підготовки 
індивідуальних 
планів соціального 
захисту  дітей-сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, дітей, 
які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах  на 
період з 1 січня 2018 
року до 31 грудня 
2018 року 

До  
31.01. 2018 
  

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації розроблено та 
затверджено на засіданні комісії з питань 
захисту прав дитини індивідуальні плани на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування що перебувають на 
первинному обліку у службі,  проживають та 
навчаються на території району 

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

01.01.-
31.03.2018 

Сектором з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації  надано методичну 
допомогу сільським, селищним, міським 
радам, підприємствам, організаціям та 
установам району 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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95. Моніторинг 
виконання 
підприємствами 
ЖКГ заходів з 
оснащення 
приладами 
технологічного 
обліку 

01.01.-
31.03.2018 

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

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

01.01.-
31.03.2018 

Працівниками сектору житлово – 
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації 5 та 6 лютого 2018 року 
проведено аналіз вихідних даних, наданих 
Старосамбірською міською  радою щодо 
необхідності зміни тарифів на комунальні 
послуги 

97. Видача будівельних 
паспортів забудови 
земельних ділянок 

01.01.-
31.03.2018 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом І кварталу 
2018 року видано 19  будівельних паспортів 
забудови земельних ділянок 

98. Видача 
містобудівних умов 
та обмежень 
забудови земельної 
ділянки 

01.01.-
31.03.2018 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом І кварталу 
2018 року   будівельні  паспорти забудови 
земельних ділянок не видавалися, у зв’язку з 
відсутністю звернень громадян 

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

01.01.-
31.03.2018 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  І кварталі 2018 року 
видано 71 висновок про погодження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

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

01.01.-
31.03.2018 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  І кварталі 2018 року 
паспорти прив’язки тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності не 
видавались, у зв’язку з відсутністю звернень 
громадян 

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

01.01.-
31.03.2018 

Робота Центру ведеться із дотриманням норм 
чинного законодавства у сфері надання 
адміністративних послуг та послуг 
дозвільного характеру 
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102. Проведення аналізу 
та підготовка звіту 
про виконання 
районного бюджету 
за 2017 рік та  
подання в районну  
раду  для  
затвердження. 

01.01.-
31.03.2018 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації 6 лютого 2018 року:  
- підготовлено  та  подано  голові  
райдержадміністрації інформацію  про стан 
виконання бюджету  району та  районного 
бюджету за 2017 рік, січень  та  січень- лютий 
2018 року; 
-підготовлено та подано проект рішення про 
виконання районного бюджету  
Старосамбірського району  за 2017 рік 

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

01.01.-
31.03.2018 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом І  кварталу 
2018 року проведено експертизу  рішень  
місцевих  рад  району  про  затвердження 
бюджетів  на  2017 рік. За наслідками  
проведеної  експертизи  надіслано  висновки  
щодо виявлених  порушень з метою їх 
усунення  та  недопущення  в майбутньому. 
Проведено  експертизу  усіх  рішень  
місцевих рад  щодо внесення  змін  до 
показників  відповідних бюджетів у І кварталі   
2018 року 

104. Зведення  місцевих  
бюджетів  району на  
2018 рік  та 
пояснювальної   
записки  до нього 

01.01.-
31.03.2018 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації підготовлено  та  
подано до Департаменту фінансів Львівської 
облдержадміністрації: 
- 6 лютого 2018 року зведений звіт  про 
виконання у 2018 році бюджету  району, 
плану  з  мережі, штатів  і  контингентів; 
- 23 березня 2018 року зведення  планових  
показників  місцевих бюджетів  на  2018 рік, 
планів з мережі, штатів і контингентів 

105. Підготовка проектів 
рішень та проектів 
розпоряджень щодо  
внесення змін до 
районного бюджету 
Старосамбірського 
району  на 2018 рік 

01.01.-
31.03.2018 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом І кварталу 
2018 року підготовлено та  подано 20 
проектів розпоряджень щодо внесення  змін  
до  показників  районного бюджету на  2018 
рік та один проект  про затвердження заходів  
щодо  наповнення  місцевих  бюджетів, 
дотримання  жорсткого  режиму  економії 
бюджетних  коштів, посилення  фінансово - 
бюджетної  дисципліни у  2018 році 
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106. Проведення 
Моніторингу 
упорядкування 
архівних документів 
та передавання на 
державне зберігання 
в архівному відділі 
райдержадміністраці
ї 

01.01.-
31.03.2018 

У І кварталі 2018 року архівним відділом 
райдержадміністрації на державне зберігання 
прийнято управлінську документацію в 
кількості 142 од.зб. таких частин фондів: 
-фінансового управління Старосамбірської 
районної державної адміністрації за 2003-
2011 роки в кількості 55 од.зб.; 
-Старосамбірського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Львівської області 
в кількості 87 од.зб. 

107. Підготовка звіту про 
роботу 
Старосамбірської 
райдержадміністраці
ї у ІУ кварталі 2017 
року та у 2017 році 

До  
15.01.2018 

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 ІУ кварталі 
2017 року та у 2017 році. Підготовлені  звіти 
15 січня 2018 року   затверджено головою  
райдержадміністрації 

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

01.01.-
31.03.2018 

Протягом І кварталу 2018 року проведено 2 
комісійні виїзди згідно звернень громадян та 
надано обґрунтовані відповіді згідно чинного 
законодавства 

109. Надання допомоги 
по веденню  
бухгалтерського 
обліку головним 
бухгалтерам 
сільськогосподарськ
их підприємств 

18.01.2018 
 

18 січня 2018 року головним спеціалістом  
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Грицик О.П.  проведено 
консультації головним бухгалтерам 
сільськогосподарських підприємств з питань 
правильності заповнення річної та 
квартальної  звітності. (баланс та форма 2 ) 

110. Надання практичної 
допомоги  
сільськогосподарськ
им підприємствам   з 
питань  розвитку  
галузі рослинництва 
тваринництва, 
розвитку 
фермерства 

23.01.2018 
14.02.2018 
14.03.2018 
 

Головним спеціалістом відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Назаревичем О.Я. 
проведено виїзди в сільськогосподарські 
підприємства району: 
23 січня 2018 року по обстеженню посівів 
озимого ріпаку, при якому виявлено, що 
посіви озимого ріпаку  після перезимівлі 
знаходиться у задовільному стані. 
14 лютого та 14 березня 2018 року  по 
перевірці зберігання насіннєвого матеріалу  
для забезпечення виконання комплексу 
весняно-польових робіт 
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111. Виїзд у 
сільськогосподарськ
і  підприємства по 
перевірці 
дотримання вимог з 
охорони праці, 
техніки безпеки, 
безпеки дорожнього 
руху та 
протипожежної 
безпеки. 

07.03.2018 7 березня 2018 року головним спеціалістом 
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Назаревичем О.Я. 
здійснено виїзд  у сільськогосподарські 
підприємства району з метою перевірки   
проведення інструктажу по техніці безпеки і 
охороні праці та по  перевірці готовності 
сільськогосподарської техніки до початку 
проведення весняно-польових робіт  

112. Проведення 
перевірки 
Нижанковицької 
селищної ради щодо 
стану діловодства та 
архівної справи 

15.03.2018 Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації 15 березня 2018 року 
проведено  перевірку у Нижанковицькій 
селищній раді (Нижанковицька ОТГ). 
За результатами перевірки оформлено довідку 

113. 
 

Організація роботи 
із соціальними  
працівниками  
органів місцевого 
самоврядування 

23.01.2018 
27.02.2018 
27.03.2018 

Управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації у І кварталі 2018 року 
проведено перевірку роботи 2 соціальних 
працівників:  23.01.2018 в с. Стрільбичі,   
27.02.2018 в с. Страшевичі 

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

26.01.2018 
23.02.2018 
30.03.2018 

В І кварталі 2018 року управлінням  
соціального захисту населення 
райдержадміністрації  проведено 2895 
зустрічних перевірок: 2 шляхом перевірки по 
підприємствах; 2893– шляхом запитів. 
Кількість обстежених сімей, проведених з 
метою підтвердження їх права на 
призначення соціальних допомог – 409 

115. Виїзди в  Народні  
Доми з метою 
надання методичної 
допомоги в роботі 
(згідно 
затвердженого 
графіка) 
 

01.01.-
31.03.2018 

У І кварталі 2018 року методистами 
районного Народного дому було надано 
практичну та методичну допомогу Народним 
домам сіл: Мшанець, Галівка, Плоске, Виців, 
Бабино (6 лютого 2018 року),  Волошиново, 
Росохи, Біличі,           Стрільбичі (14 лютого 
2018 року), Чаплі, Іванів, Райнова, Гуманець 
(20 лютого 2018 року), .Грозьово, Ріпяно, 
Смерічка, Дністрик (27 лютого 2018 року), 
Бабино Головецько,Золотнівка, Тисовиця (6 
березня 2018 року), Великосілля, Соснівка, 
В.Лінина, Лаврів (13 березня 2018 роаку),  
Скелівка, Засадки, Іванів (20 березня 2018 
року), Терло, Лібухова (27 березня 2018 року) 
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116. Участь в операціях з 
метою профілактики 
бездоглядності та 
безпритульності 
серед дітей: ,,Діти 
вулиці ”, ,,Вокзал ”, 
Всеукраїнського 
рейду ,,Урок ”. 

01-
31.01.2018 
01-
28.02.2018 
01-
31.03.2018 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації спільно з 
Старосамбірським ВП Самбірського відділу 
поліції ГУ НП у Львівській області 
проведено: 
- 6 рейдів «Діти вулиці», «Вокзал» на 
території:  
10.01.2018 – на території Торчиновицької 
сільської ради; 
26.01.2018 – на території Тур’ївської сільської 
ради;  
03.02.2018 – на території Хирівської міської 
ради; 
23.02.2018 – на території Ясениця-Замківської 
сільської ради;  
02.03.2018 – на території Добромильської 
міської ради; 
20.03.2018 – на території Скелівської 
сільської ради  
не виявлено  неповнолітніх, схильних до 
бродяжництва та жебракування. 
- 1 рейд по виявленню порушень правил 
продажу алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів: 
 09.02.2018 – на території Старосамбірської 
міської ради. 
Порушень не виявлено 

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

До 
31.01.2018 
28.02.2018 
31.03.2018 

Протягом І кварталу 2018 року перевірки 
умов проживання   дітей, які проживають у   
сім’ях, в якій батьки або особи що їх 
заміняють, ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків не проводилися, в 
зв’язку з відсутністю необхідності 
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118. Проведення 
перевірки умов 
проживання дітей, 
які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах  та 
індивідуальної 
профілактичної 
роботи з дітьми, які 
виховуються в 
сім’ях, батьки яких 
не виконують своїх 
обов’язків щодо 
виховання дітей. 

До 
31.03.2018 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом березня 2018 
року проведено перевірки  умов проживання   
5 дітей, які проживають у 2 сім’ях та 
перебуває на профілактичному обліку  

119. Перевірка виховної 
роботи в навчальних 
закладах району
(відповідно до 
затвердженого 
графіка)  
 

До 
31.03.2018 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у І кварталі 2018 року 
проведено перевірки виховної роботи в 
навчальних закладах району, а саме: 
29.01.2018  - у  Чаплівській ЗСШ І-ІІ ступенів; 
30.01.2018 - у СтрашевицькійЗСШ І-ІІ 
ступенів; 
13.02.2018 – у  Болозівській ЗСШ І-ІІ 
ступенів; 
15.02.2018  - у  Терлівській ЗСШ І-ІІ ступенів; 
23.03.2018  - у  Грушатицькій ЗСШ І-ІІ 
ступенів; 
26.03.2018 – у  Спаській ЗСШ І-ІІ ступенів. 
За результатами перевірок складено 
відповідні довідки 

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

До 
31.01.2018 
28.02.2018 
31.03.2018 

Перевірки умов проживання  дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та їх опікунів піклувальників  не 
проводилися, в зв’язку з відсутністю 
необхідності 
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121. Проведення 
перевірок, щодо 
забезпечення 
збереження житлових 
та майнових прав 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

До 
 31.03. 2018 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у І кварталі 2018 року 
підготовлено запити та проведено аналіз 
звітів про стан збереження житла та майна 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування яке належить їм на 
праві власності та користування 
Підготовлено листи у місцеві ради та 
опікунам та піклувальникам  з метою 
забезпечення постановки на квартирний облік 
дітей, яким виповнилося 16 років 
Підготовлено листи опікунам та 
піклувальникам щодо оформлення спадщини 
за законом на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування батьки 
яких померли 

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

До 
10.01.2018 
10.02.2018 
10.03.2018 

11 січня, 8 лютого, 15 березня 2018 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль та 25 січня, 22 лютого, 29 березня 
2018 року вихованця прийомної сім’ї м. 
Старий Самбір 

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

До 
31.03.2018  
 

Перевірки трудового законодавства не 
проводились, у зв’язку з відсутністю  
працюючих неповнолітніх 

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

01-
31.01.2018 
01-
28.02.2018 
01-
31.03.2018 
 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації у І кварталі 2018 року 
надавалася практична допомога по питаннях 
організаційно-правових форм діяльності 
сільського туризму та методична література із 
сільського зеленого туризму власникам 
агроосель 

125. Проведення  
перевірок у 
Старосамбірській 
міській та Білицькій  
сільській радах   за 
здійсненням 
органами місцевого 
самоврядування 
делегованих 
повноважень 
органів виконавчої 
влади  

08.02.2018 
15.03.2018 
 

Комісією для проведення  перевірок за 
здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади проведено виїзд 15 
березня 2018 року у Білицьку  сільську раду. 
За результатами перевірки складено  акт, який 
розглянуто на засіданні виконавчого комітету 
Білицької  сільської  ради. 
Перевірку у Старосамбірській міській раді 
перенесено на квітень 2018 року 
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126. Надання практичної 
допомоги органам 
місцевого 
самоврядування, 
підприємствам, 
установам та 
організаціям району 
щодо проведення 
навчань та 
тренувань з 
цивільного захисту 

01.01.-
31.03.2018 

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 

127. Нарада з 
керівниками 
управлінь, відділів, 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністраці
ї, працівниками 
апарату 

01.01.-
31.03.2018 

Головою райдержадміністрації у І кварталі 
2018 року проведено 8 нарад  з керівниками 
управлінь, відділів, структурних підрозділів 
райдержадміністрації, а саме: 15, 22, 29 січня,  
12, 26, лютого та 6, 12, 26 березня 2018 року. 
За результатами наради  прийнято  відповідні 
доручення (№7/01-10 від 15.01.2018 року, 
№9/01-10 від 23.01.2018 року, 13/01-10 від 
30.01.2018 року, №15/01-10 від 12.02.2018 
року, №19/01-10 від 26.02.2018 року,  № 
25/01-10 від 06.03.2018 року, №26/01-10 від 
12.03.2018 року, №32/01-10 від 26.03.2018) 

128. Проведення  
семінарів, навчань з 
бухгалтерами 
головних  
розпорядників 
(розпорядниками  
нижчого  рівня)  
коштів  районного 
бюджету, міських, 
селищних і 
сільських рад  та  
інших  учасників 
бюджетного  
процесу   

01-
31.03.2018 

Начальником фінансового управління 
райдержадміністрації Петрівською Л.І.  14 
березня 2018 року проведено нараду з 
сільськими, селищними, міськими головами з 
питань виконання бюджетів місцевих рад 

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

01.01.-
31.03.2018 

Першим заступником голови 
райдержадміністрації Пупою Р.Р. 14  лютого 
2018 року проведено нараду з працівниками 
ЦНАП щодо покращення роботи по наданню 
адміністративних послуг 



 

 

32

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

01.01-
31.03.2018 

Головою райдержадміністрації Бонком О.Е. 
проведено наради: 
-25 січня 2018 року з сільськими, селищними, 
міськими головами, директорами Народних 
домів та завідувачами бібліотек – філій 
району; 
-21 березня 2018 року з сільськими, 
селищними, міськими головами району та 
військовими обліковцями місцевих рад 
району 

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

01.01-
31.03.2018 

Протягом І кварталу 2018 року проведено 
наступні заходів неформальної освіти : 
09.03.2018- вишкіл боїв УПА для Пластунів 
Стрілківської станиці. 
11.03.2018- курс тактичної медицини  для 
учнів Стрілківської школи – інтернат. 
14.03.2018- фут-зал в день Добровольця 
«Пам’ятаймо наших героїв». 
21.03.2018- поетичний зорепад «Все, що душа 
довіряє словам..» взяли участь учні 9 класу 
Старосамбірської ЗСШ №2 
28.03.2018- учні 9 класу Старосамбірської 
ЗСШ №2 провели майстер клас для малюків 
ДНЗ «Дзвіночок» м.Старий Самбір із 
виготовлення весняних квітів 

132. Проведення 
профорієнтаційних 
екскурсій 

01.01-
31.03.2018 

Протягом І кварталу 2018 року проведено 
профорієнтаційні екскурсії, зокрема: 
15.03.2018- екскурсія  для учнів 8-9 класів в 
Старосамбірське відділення «Нова пошта». 
23.03.2018- екскурсія для учнів 
Страшевицької школи у військову 
частинуА0708 м. Самбір. 
28.03.2018- екскурсія для  учнів 9 класу 
Старосамбірської ЗСШ №2 в ДНЗ 
«Дзвіночок» м.Старий Самбір. 

133. Нарада з питань 
виконання 
Програми соціально 
– економічного і 
культурного 
розвитку у 2018 році  

До  
10.01.2018 
 

Заступником голови райдержадміністрації 
Р.Пупою 10 січня 2018 року  з керівниками 
структурних підрозділів райдержадміністрації 
проведено нараду з питань виконання 
Програми соціально – економічного і 
культурного розвитку у 2018 році 

134. Нарада з питань 
формування 
пропозицій з 
фінансування 
цільових програм у 
2018 році  

23.01.2018 Заступником голови райдержадміністрації 
Р.Пупою 23 січня 2018 року  з керівниками 
структурних підрозділів райдержадміністрації 
проведено нараду з питань формування 
пропозицій з фінансування цільових програм 
у 2018 році 
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135. Нарада з 
бухгалтерами 
сільськогосподарськ
их підприємств  по 
складанню річних 
звітів за 2017 рік  та 
планових показників 
на 2018 рік 

24.01.2018 24 січня 2018 року головним спеціалістом 
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Грицик О.П. проведено 
нараду  з бухгалтерами 
сільськогосподарських   підприємств району 
по складанню річних звітів за 2017 рік  та 
планових показниках на 2018 рік 

136. Нарада з 
працівниками 
культури району 

25.01.2018 
27.02.2018 
29.03.2018 

25 січня, 28 лютого, 31 березня начальником 
відділу культури П. Юрчиком та директором 
ЦБС В.Сольчаник проведено наради з питань  
визначення пріоритетних напрямків роботи в 
2018 році. Робота бібліотек та Народних 
домів у сучасних умовах. Досягнення 
відповідності бібліотечного фонду до потреб 
користувачів 

137. Проведення нарад з 
керівниками 
загальноосвітніх 
закладів  району 
 
 
 

25.01.2018 
22.03.2018 
 

15 лютого 2018 року у сесійній залі засідань 
районної  ради в.о. начальника  відділу  
освіти  райдержадміністрації Н.А.Багряк  
проведено нараду  керівників  закладів освіти  
району  щодо  економії  коштів  на  оплату  
комунальних  послуг (природний  газ, 
електроенергія) у закладах  освіти  району. 
1 березня 2018 року проведено нараду з 
керівниками  ЗНЗ відповідно до  порядку  
денного:            
1.Підсумки атестаційної експертизи 
загальноосвітніх навчальних закладів району ;                                       
2.Підсумки участі учнів району в обласних 
олімпіадах з навчальних предметів;        
3.Особливості реєстрації на ЗНО – 2018 року. 
4.Різне. 
Присутніх було ознайомлено із відповідними 
нормативно – правовими документами та 
доведена відповідна інформація до виконання 
та до відома. 
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138. Засідання школи 
молодого вчителя-
словесника  на базі 
ОЗНЗ -
«Старосамбірська 
ЗСШ І-ІІІ ст. №1 ім. 
Героя України 
Б.Сольчаника» 

05.02.2018 Методист РІМЦу відділу освіти 
райдержадміністрації  Сива Л.С. провела 
інформаційно-методичну нараду керівників 
окружних методичних об’єднань  28.03.2018  
за участі слухачів школи молодого вчителя-
словесника та слухачів обласних творчих 
лабораторій. 
Учителі були ознайомлені з особливостями 
державної підсумкової атестації української 
мови та літератури, зарубіжної літератури у 
2018 році. Було проаналізовано роботу 
окружних методичних об’єднань в 2017-
2018н.р. та визначено пріоритетні напрямки 
їхньої діяльності у наступному навчальному 
році. 
Учителям було представлено зразки 
практичних завдань, вправ щодо реалізації 
наскрізних ліній навчальних програм. 
Нарада завершилася міні-презентацією 
Книжки Кароля Левіцького «Хирівські 
румовища» 

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

07.02.2018 
 

3 лютого 2018 року з  керівниками та 
головними бухгалтерами підприємств ЖКГ 
проведено наради, на яких  визначено шляхи 
та заходи щодо ліквідації  та недопущення 
заборгованості за енергоносії підприємствами 
житлово – комунального підприємства 

140. Семінар керівників 
ЗНЗ І-ІІІ ступенів з 
питань організації та 
проведення атестації 
керівників та 
педагогічних 
працівників у 2017-
2018 навчальному 
році на базі ОЗНЗ - 
«Старосамбірська 
ЗСШ І-ІІІ ст. №1 ім. 
Героя України 
Б.Сольчаника» 

07.02.2018 21.02.2018 методист РІМЦу відділу освіти 
райдержадміністрації Зиблікевич А.П. 
провела  навчання керівників шкіл із 50-ти 
навчальних закладів на базі  Старосамбірської  
загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №1 
імені Героя України Богдана Сольчаника 
Львівської області» 
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141. Нарада-семінар 
завідувачів ДНЗ, 
директорів НВК 
району на тему: 
«Засоби формування 
професійної 
компетентності 
молодих 
спеціалістів у ДНЗ. 
Самоосвіта 
педагогічних 
працівників – одна з 
умов їхнього 
професійного 
зростання» 

16.02.2018 Нараду-семінар перенесено на травень 2018 
року, у зв’язку з капітальним ремонтом у ДНЗ 
№1 м. Старий Самбір  

142. Семінар заступників 
керівників з 
виховної роботи на 
базі ОЗНЗ-«ЗСШ І-
ІІІ ст. 
ім.о.М.Вербицького 
с.Стрілки»  
 

20.02.2018 Перенесено на жовтень 2018 року,  у зв’язку з 
тимчасовим припиненням навчання закладів 
освіти 

143. Семінар учителів 
історії на базі НВК 
с.Стара Сіль 

20.02.2018 20 лютого 2018 року на базі 
Старосолянського НВК методистом 
районного інформаційно – методичного  
центру Б.В. Вориком проведено семінар 
учителів історії  Старосамбірського, 
Стрільбицького та Стрілківського освітніх 
округів. Проаналізовано проведення ЗНО у 
2016/17 навчальному році та акцентовано 
увагу на проведення ЗНО у 2017/18 
навчальному році 

144. Семінар педагогів 
організаторів району  
на базі НВК 
с.Стар’ява  

21.02.2018 28.03.2018 заступником директора РІМЦ 
Лешкович М.С. на базі Старосамбірської 
ОЗНЗ-СЗОШ I-III ступенів №1 імені Героя 
України Б. Сольчаника проведено семінар на 
тему: вдосконалення професійної 
майстерності педагогів-організаторів 
«Громадська школа лідерів»,  в якому взяли 
участь 23 педагоги. Вироблені рекомендації 
щодо проведення тренінгових занять із 
лідерами учнівського самоврядування 
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145. Семінар завідувачів 
ЗНЗ І ступеня на 
базі Головецько-
Золотнівської ЗСШ І 
ступеня   

22.02.2018 22 лютого 2018 року на базі Головецько – 
Золотнівської ЗСШ І ступеня  методистом 
районного інформаційно – методичного 
центру Р.І. Потічним проведено семінар 
завідувачів ЗНЗ І ступеня на тему 
«Національно – патріотичне виховання у 
початкових класах». 
 Учителями даного закладу проведено ряд 
відкритих уроків та підготовлено виховний 
захід на вищевказану тему 

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

22.02.2018  14 березня 2018 року з органами місцевого 
самоврядування та керівниками операторами-
перевізниками ТПВ проведено нараду з 
питань  дотримання чинного законодавства у 
сфері поводження з ТПВ та залучення всіх 
населених пунктів району до 
централізованого збору та вивозу ТПВ. 
22 березня 2018 року проведено рейд – 
перевірку щодо дотримання правил 
благоустрою населених пунктів 

147. Нарада-семінар 
вихователів 
дошкільних груп 
ЗНЗ району на тему: 
«Змістовне 
наповнення 
освітньої роботи з 5-
річними дітьми. 
Ключові освітні 
завдання – 
показники 
компетентності 
випускника ДНЗ» 

22.02.2018 22.02.2018 методист РІМЦу відділу освіти 
райдержадміністрації Фрейдун М.М. у залі 
засідань районної ради, провела нараду-
семінар вихователів дошкільних груп ЗЗСО 
району на тему «Змістове наповнення 
освітньої роботи з 5-річними дітьми». 
Слухачів ознайомлено із новими 
методичними посібниками О.І.Білан для 
роботи з дітьми старшими дошкільного віку 
відповідно до оновленої програми 
«Українське дошкілля» 

148. Проведення наради з 
сільськими, 
селищними, 
міськими головами 
по питанні 
«Проведення 
попереджувальних 
заходів із пропуску 
льодоходу, весняної 
повені 2018 року»» 

23.02.2018 У зв’язку з відсутністю розтягом зими 2017-
2018 років значного снігового покрову та 
льодоставу на водних об’єктах, проводити  
нараду з цього питання не було потреби  
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149. Семінар-тренінг  для 
педагогів-
організаторів 
«Громадська школа 
лідерства у ЗНЗ» 

14.03.2018 28.03.2018 заступником директора РІМЦ 
Лешкович М.С. на базі Старосамбірської 
ЗСШ І-ІІІ ст. №1 імені Героя України Б. 
Сольчаника проведено в рамках семінару 
педагогів-організаторів «Громадська школа 
лідерів і ЗЗСО»,  в якому взяли участь 23 
педагоги. Вироблені рекомендації щодо 
проведення тренінгових занять із лідерами 
учнівського самоврядування 

150. Нарада з 
керівниками та 
спеціалістами 
господарств з 
питань  підготовки 
до весняно – 
польових робіт та 
підсумків посіву 
ранніх зернових 
культур 

15.03.2018 
 

15 березня 2018 року в Самбірській 
райдержадміністрації  проведено спільну 
нараду з керівниками та агрономами 
сільськогосподарських підприємств     з 
питань забезпечення мінеральними 
добривами, проходження навчання керівників 
та медичного огляду працівників, які 
працюватимуть з засобами захисту рослин 

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

15.03.2018 15.03.2018 методист РІМЦу відділу освіти 
райдержадміністрації Самойлова Т.М. 
провела районний семінар молодого вчителя  
іноземних мов  у Хирівській школі інтернат,  
на якому було роз’яснено як  
використовувати  інноваційні технології: 
методику МАС, щоб активізувати 
комунікативно-пізнавальну діяльність в 
процесі вивчення іноземної мови на уроках 

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

20.03.2018 20.03.2018 у м. Хирів директор РІМЦу відділу 
освіти райдержадміністрації Гробова М.В. 
провела засідання обласної творчої 
лабораторії «Обличчя і душа сучасного 
уроку» за участю доцента кафедри 
гуманітарної освіти ЛОІППО Богосвятської 
А.І., за участі 18 представників. Учасникам 
заходу запропоновано нові підходи до 
викладання предметів базових дисциплін 
враховуючи наскрізні лінії НУШ 

153. Семінар-нарада з 
питань охорони 
праці на базі 
опорного 
навчального закладу 
 

21.03.2018 Методист РІМЦу відділу освіти 
райдержадміністрації Шийко О.М. 21.03.2018 
провела  семінар-нараду з питань охорони 
праці на базі ЗСШ І-ІІ ст. с. Бусовисько з 
метою впровадження системи управління 
навчальним закладом з охорони праці 
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154. Засідання школи 
молодого вчителя 
початкових класів 
на базі НВК 
с.Скелівка 

22.03.2018 22 березня 2018 року на базі НВК с. Скелівка 
методистом районного інформаційно – 
методичного  центру відділу освіти 
райдержадміністрації  Потічним Р.І. 
організовано засідання Школи молодого 
вчителя початкових класів на тему   
«Активізація розумової діяльності та 
математичне мислення молодших школярів». 
Досвідчені вчителі-початківці вищеназваного 
НВК дали цікаві та змістовні відкриті уроки 
для своїх молодих колег 

155. Нарада з сільськими, 
селищними, 
міськими головами 
та районними 
спеціалізованими 
службами ЦЗ по 
питанні «Про 
пожежу та 
екологічну ситуацію 
в районі, пов’язану 
із спалюванням 
сухої рослинності, її 
залишків та 
побутового сміття» 

27.03.2018 29 березня 2018 року, під час засідання 
комісії з питань ТЕБ і НС за участі сільських, 
селищних та міських голів  було розглянуто 
питання «Про пожежу та екологічну ситуацію 
в районі, пов’язану із спалюванням сухої 
рослинності, її залишків та побутового 
сміття» 

156. Проведення наради з 
керівниками і 
бухгалтерами 
сільськогосподарськ
их   підприємств 
району з питань 
розрахунку за 
оренду земельних і 
майнових паїв 

30.03.2018 
 
 

30 березня 2018 року головним спеціалістом 
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Чопко Н.В. проведено 
нараду  з бухгалтерами 
сільськогосподарських  підприємств з питань 
розрахунку за оренду земельних паїв у 2017 
році, та перегляд розміру орендної плати на 
2018 рік 

157. Засідання Колегії 
відділу культури 
райдержадміністраці
ї  з питання: “Про 
культурно-
просвітницьку 
роботу Народних 
домів і бібліотек” 
 

21.02.2018 
28.03.2018 

 

Начальником відділу культури 
райдержадміністрації  П. Юрчиком  у І 
кварталі 2018 року проведено два засідання  
Колегії: 
21 лютого 2018 року за участі  директора ЦБС 
В. Сольчаник, Тур’ївської,  Тисовицької та 
Топільницької  сільських рад; 
27 березня  2018 року за участі  директора 
ЦБС В. Сольчаник, Більцької, 
Волошинівської, Стрільбицької та 
Страшевицької  сільських рад. 
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   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 

158. Урочистості з 
нагоди святкування 
107 річниці від Дня 
народження 
С.Бандери. 
Книжкові виставки 
«Борець за волю 
України» 

01.01.2018 
03.01.2018 

1 січня 2018 року біля пам’ятника С.Бандері 
відбулася панахида на відзначення чергової 
річниці з Дня народження С. Бандери та 
проведено показ документального фільму до 
107-ї річниці від дня народження С. Бандери. 
3 січня 2018 року  в бібліотеках-філіях сіл: 
Лаврів та Лопушанка - Хомина було 
організовано книжкову виставку для 
ознайомлення користувачів з літературою про 
життя та діяльність Степана Бандери 

159. Участь команд 
району в ХХУІІ 
спортивних іграх 
Львівщини та 
районів області, в 
навчально – 
тренувальних зборах 
для підготовки в 
чемпіонаті області з 
футболу 

01.01-  
31.03.2018 

Протягом І кварталу 2018 року збірна 
команда району взяла участь в обласних 
змаганнях, зокрема:  
- з шашок 3-4 лютого 2018   року   в    м. 
Турка, зайняла 12 місце, 
-  з бадмінтону 17 лютого 2018 року в  м. 
Львів, зайняла 5 місце, 
- з плавання 17 березня 2018 року в м. 
Дрогобич, зайняла 12 місце, 
- спортивні змагання «Мама,тато,я- 
спортивна сім’я» 24-25 березня 2018 року в  
м. Жовква, зайняла 8 місце 

160. Зустріч з 
письменниками 
Старосамбірщини 

01.01- 
31.03.2018 

Зустріч з письменниками Старосамбірщини  
перенесено на квітень 2018 року 

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

01.01-
30.03.2018 

Відбувся       міжрайонний     турнір з   
баскетболу 11 березня 2018 року в  м. Хирів. 
За підсумками змагань:  1 місце посіла 
команда з м.Самбір, 2 місце-з м.Хирів, 3 
місце- з м.Добромиль 

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

01.01-  
31.03.2018 

Першість м.Старого Самбора з шахів та 
шашок проходила з 04.03 по 01.04. 2018 року 
в м.Старий Самбір шаховий клуб «Дебют». За 
результатами змагань -  І місце зайняв  
Грицак Ярослав, ІІ місце – Бучковський 
Роман, ІІІ місце – Ковтун Володимир 

163. Чемпіонат району з 
настільного тенісу 

01.01-  
31.03.2018 

2 січня 2018 року  в м. Старий Самбір 
проведено  чемпіонат району з настільного 
тенісу. За результатами змагань - 1 місце 
отримав Пелишко Максим, 2 місце - 
Керницький Андрій, 3 місце -Багряк Степан  
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164. Цикл заходів: «Хай 
рік Новий, Різдво 
Христове, Вам 
подарують дні 
казкові» (різдвяні 
читання, конкурс 
колядок, уроки 
народознавства) 

02-
12.01.2018  

З 2 по 12 січня 2018 року проведено наступні 
заходи: 
-працівниками центральної районної 
бібліотеки та бібліотек-філій проведено 
презентацію книжкової виставки «Свята 
української родини»;   
-різдвяна зустріч «Різдвяна карусель» у 
бібліотеці філії с.Верхній Лужок; 
-християнські читання «Радуйтеся християни, 
Ісус Христос між нами» у бібліотеці філії с. 
Ясениця-Замкова; 
-  година духовності «Ясен світ коляди» у 
бібліотеці-філії для дорослих м. Добромиль; -
різдвяні читання «Ой радуйся земле» в 
бібліотеці – філії с. Тершів; 
- свято коляди «Різдво мандрує світом» в 
бібліотеці – філії с. Чаплі; 
 -різдвяне дійство «Різдвяні свята у нашому 
краї» в бібліотеці – філії с. Кобло 

165. ІІІ етап 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 

03.01-
28.02.2018 

Відповідно до графіку департаменту освіти і 
науки ЛОДА, найбільш підготовлені учні 
району прийняли участь в ІІІ етапі 
Всеукраїнської олімпіади.  
20.01-18.02.2018 директор РІМЦу відділу 
освіти райдержадміністрації Горбова М.В. 
провела аналіз результативності участі учнів 
району в обласних олімпіадах. 
За результатами проведених олімпіад - 18 
переможців обласного етапу,  з них один 
переможець посів  1 місце, два переможці  - 2 
місце і 15переможців  – 3 місце 

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

03.01-
31.01.2018 

На виконання наказу т.в.о. начальника відділу 
освіти райдержадміністрації та з метою 
духовного, творчого, інтелектуального 
розвитку учнівської молоді, створення умов 
для формування інтелектуального потенціалу 
нації, директором Малої академії наук 
Старосамбірського району Н.Нанівською на 
базі Опорного загальноосвітнього 
навчального закладу – «Старосамбірська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені 
Героя України Богдана Сольчаника 
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   Львівської області» проведено І етап 
Всеукраїнського конкурсу – захисту науково 
– дослідницьких робіт учнів – членів МАН. 
Учасники – переможці І етапу конкурсу – 
захисту були нагороджені грамотами   відділу 
освіти Старосамбірської райдержадміністрації 
та отримали  право  на  участь  у  ІІ  етапі 
Всеукраїнського конкурсу – захисту 

167. Фестиваль «Різдвяні 
канікули» 

09-
12.01.2018 

12.01.2018 заступником директора районного 
інформаційно – методичного центру М.С. 
Лешкович на базі Топільницької НВК 
проведено фестиваль шкільних колективів  
«Різдвяні канікули», в якому взяли участь 10 
колективів шкіл району. Переможцям 
рекомендовано прийняти участь в обласному 
фестивалі 

168. Виставка «Різдвяні 
традиції 
бойківського краю» 

12-
15.01.2018  

З 12 по 15 січня 2018 року в 
Старосамбірському історико-краєзнавчому 
музеї відбулася виставка «Різдвяні традиції 
бойківського краю» 

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

12.01.2018 12 січня 2018 року відбулося традиційне 
привітання колективом районного Народного 
дому працівників установ, організацій, 
підприємств, об’єктів приватного бізнесу 

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

12.01.2018 21 січня 2018 року  відбувся огляд вертепів 
населених пунктів району з метою 
збереження та пропагування народних 
традицій, розвитку туристичного потенціалу. 
Інформація про огляд була розміщена у ЗМІ 
та на сайті відділу культури 
райдержадміністрації 

171. Заходи на 
відзначення 
Соборності України: 
- урочистий вечір, 
присвячений Дню 
Соборності України; 
- показ 
документального 
фільму « Акт злуки» 
(Старосамбірський 
історико - 
краєзнавчий музей); 
- Заходи з 
відзначення 
Соборності України 

 
 
 

22.01.2018 
 
 

23.01.2018 
 
 
 
 
 

19-
23.01.2018 

22 січня 2018 року у приміщені районного 
Народного дому м. Старий Самбір відбувся 
концерт приурочений Дню Соборності 
України. 
22 січня 2018 року  в Старосамбірському 
історико-краєзнавчому музеї відбулася 
презентація документального фільму «Акт 
злуки 1919». 
З 19 по 23 січня 2018 року  відбулася 
книжкова викладка «Соборність України» 
бібліотека-філія с. Ріп’яно, інформаційна 
година «Соборність і злагода – умови 
процвітання України» бібліотеки-філії м. 
Добромиль, голосні читання «Україна – 
соборна держава, синь небесна, колосся  
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  «На шляху 
Соборності 
України» (книжкові 
виставки, тематичні 
полиці, історичні 
години) 

 пшениці» с. Передільниця, історичні години 
«Соборна мати – Україна – одна на всіх, як 
оберіг» с. Недільна, с. Воля, с. Ясениця-
Замкова, «Свято української державності» с. 
Муроване, патріотична година «Україна – моя 
молитва» с. Смеречка, година історії «День 
Соборності України» смт. Стара Сіль, с. 
Стрільбичі, виховна година «Соборна мати – 
Україна, одна на всіх як оберіг» с. Стар’ява  

172. Заходи на 
відзначення бою під  
Крутами: 
-вечір-реквієм на 
відзначення пам’яті 
героїв Крут 
- показ 
документального 
фільму «Крути. Як 
це було» та лекція 
«Григорій Піпський 
– наш земляк» 
(Старосамбірський 
історико - 
краєзнавчий музей); 
- «Крути- наша 
слава, наша історія» 
(книжкові виставки, 
тематичні викладки, 
історичні години) 

29.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
26-
30.01.2018 

29 січня 2018 року  у приміщені районного 
Народного дому м. Старий Самбір відбувся 
концерт присвячений пам’яті героїв Крут. 
29 січня 2018 року відбувся показ 
документального фільму «Крути. Як це було» 
та лекція «Григорій Піпський – наш земляк». 
З 26 по 30 січня 2018 року відбулися 
книжкові виставки «Понад Крутами вічність 
у сурми сурмить» ЦРБ, година пам’яті «І 
пам’яттю не оминути останній бій, останній 
крик» ЦРБ, «Коли стають до зброї діти, народ 
цей не перемогти» с. Біличі, с. Кобло, с. 
Терло,  «Згадаймо юність, що горіла в 
Крутах» с. Тур’є, с. Стрілки, «Нам не забути 
слово Крути» с. Воля, с. Лопушанка-Хомина, 
«Тривожна сповідь під блакитним небом» с. 
Тернава, с. П’ятниця, «Стогнали Крути і 
молився вітер» с. Скелівка,  урок пам’яті 
«Вони загинули за Україну» РДБ, «Через віки 
ваш вчинок в пам’яті зростає» с. Ясениця-
Замкова, година скорботи «Крути – мужність 
і біль України» бібліотека-філія для дорослих 
м. Добромиль, «Вічна слава в кетягах 
калини» с. Топільниця, історичний екскурс 
«День пам’яті Героїв Крут» с. Мігово, 
історична година «Над Крутами тужить 
калина» с. Ріп’яно, «Крути – незгасла пам'ять 
і урок сьогодні» с. Стрільбичі, «Понад 
Крутами вічність у сурми заграла» с. 
Смеречка, «Згадаймо юність, що горіла в 
Крутах» с. Грозьово, «Крути, Крути… Довік 
не забути» с. Слохині,  година-реквієм «В 
понурій темряві віків світиться будуть завжди 
Крути» с. Лаврів, патріотична година 
«Пам’ятаємо героїв Крут» с. Бусовисько, 
година патріотичного виховання «Їх 
оплакують роси у лузі» бібліотека-філія для 
дітей м. Добромиль 
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173. Заходи щодо 
відзначення 125-
річчя з Дня 
народження Йосипа 
Сліпого 

01-
28.02.2018 

В закладах району з 15 по 25 лютого 2018 
року заступником директора РІМЦу 
Лешкович М.С. проведено заходи щодо 
відзначення 125-річчя з Дня народження 
Йосипа Сліпого. Відповідно до плану роботи 
здійснено виконання виховних програм в 
закладах освіти 

174. Цикл заходів до 
вшанування пам’яті 
Героїв Небесної 
сотні та АТО 
«Небесна сотня 
воїнів Майдану» 
(книжкові виставки, 
тематичні викладки, 
історичні години); 
- Вечір пам’яті 
«Історія на крові. 
Небесна Сотня.»; 
- літературно-
музичний вечір-
реквієм «Герої не 
вмирають» 

16- 
20.02. 2018  

 
 
 
 

19.02.2018 
 
 

20.02.2018 

З 16 по 26 лютого 2018 року  проведено 
годину пам’яті «Небесна сотня білих 
журавлів, душа яких летить під небесна» 
ЦРБ, вечір-пам’яті «Зове на бій Небесна 
сотня за України майбуття» бібліотека-філія 
для дорослих м. Добромиль, година 
інформації «Нові часи народжують нових 
героїв» с. Ріп’яно, історична година «А сотня 
вже летить у небеса» с. Велика Волосянка, «А 
сотня вже летить у небеса» с. Тур’є, 
патріотична година «Герої Майдану – герої 
нашого часу» с. Бабино, година пам’яті 
«Герої живуть у наших серцях» с. Трушевичі, 
с. Скелівка «Свічка, яка не згасне ніколи» с. 
Терло, «Пам’ятаймо їхні імена» с. Лаврів, с. 
Воля, тематичний прес-діалог «Зима у вогні» 
с. Райново, година-реквієм «Небесна сотня 
білих журавлів» с. Кобло, урок патріотизму 
«Пам’ятаємо Героїв Небесної сотні» с. 
Верхній Лужок, година-реквієм «Небесна 
сотня – герої нашого часу» с. Бусовисько, 
«День пам’яті Небесної сотні. Герої не 
вмирають» с. Стрільбичі, вечір-спогад 
«Небесна Сотня – герої нашого часу» с. 
Грозьово. 
20 лютого 2018 року в Старосамбірському 
історико-краєзнавчому музеї відбулася 
виставка присвячена героям Небесної Сотні 
та учасникам АТО та Вечір-реквієм на 
вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні на 
площі Небесної сотні в м. Старий Самбір. 
Протягом лютого у Народних домах району 
відбулися вечори-реквієми до вшанування 
Героїв Небесної сотні 
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175. Відзначення 
Міжнародного дня 
рідної мови: «Мова 
моя українська, мова 
моя материнська» 
(свято рідної мови, 
година пізнання, 
цикли книжково-
ілюстративних 
виставок, день 
рідної мови, турнір 
мовознавців) 

17-
22.02.2018 

З 17 по 22 лютого 2018 року проведено  
літературно-поетичну годину «Збережемо 
наш скарб – рідну мову», літературну годину 
«Рідна мова – мова серця» в  ЦРБ; 
літературне свято «Ти могутня рідна мово» в 
РДБ,  турнір «Єдиний скарб у тебе – рідна 
мова» у бібліотенці – філії  с. Біличі, 
поетична година «О мово моя, душа голосна 
України» у бібліотенці – філії  с. Ясениця-
Замкова, «Мово моя українська, мово моя 
материнська» у бібліотенці – філії  с. Ріп’яно, 
літературна година «Ти наше диво калинове, 
кохана українська мово» у бібліотенці – філії  
с. Муроване, «Доля мови – то доля народу» у 
бібліотенці – філії  с. Велика Сушиця, «Мова 
– скарбниця народного духу» бібліотека-філія 
для дорослих м. Добромиль, голосне читання 
«Мова – пісня, мова – душа, мова - молитва» 
м. Хирів, година поезії «Моє багатство – 
рідна мова» бібліотека-філія для дітей м. 
Добромиль  

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

01-
31.03.2018 

Огляд-конкурс духовної пісні присвячений 
202-річниці від Дня народження  М. 
Вербицького перенесено на 22 квітня 2018 
року 

177. Цикл заходів  до 
Шевченківських 
днів «До висот 
Шевченкового 
слова» (літературні 
вікторини,книжково 
-ілюстративні 
виставки,інформацій
ні 
хвилинки,конкурси 
малюнків, конкурс 
на кращого читця 
поезій). 
Урочистий вечір з 
нагоди дня 
народження 
Т.Шевченка. 
 Показ 
документального 
фільму «Тарас 

01-
31.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.03.2018 
 
 
 
09-
11..03.2018 

Протягом березня 2018 року у центральній 
районній бібліотеці, районній дитячій 
бібліотеці, міських та сільських бібліотеках-
філіях відбулися книжково-ілюстративні 
виставки, тематичні полички. 
Літературна година «Шануємо великого 
Кобзаря» РДБ, «У вінок Кобзаря ми вплітаєм 
майбутнє» с. Муроване, година спілкування 
«Живе під сонцем любові, Шевченкова 
весна» с. Плоске, поетична година 
«Шевченкове слово в віках не старіє» с. 
Княжпіль, літератуно-музичне свято 
«Вогненне слово Кобзаря» с. Ріп’яно, 
літературно-мистецьке свято «Правди й 
вольності Пророк» с. Кобло, Шевченківські 
читання «Слава Шевченка – слава України» 
бібліотека-філія для дорослих м. Добромиль, 
«Читає мати Кобзаря» с. Ясениця-Замкова, с. 
Головецько, «Люблю Тарасе, твоє слово 
щире» с. Губичі, «Дітям про Тараса» с. 
Велика Волосянка, с. Бабино 
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 Шевченко» 
(Старосамбірський 
історико-
краєзнавчий музей)  

 ,  літературні читання «Вічне слово Кобзаря» 
с. Смеречка, «Золоті рядки Кобзаря» с. 
Скелівка, «Тарас Шевченко – великий пророк 
воскресіння України» с. Чаплі, літературне 
свято «Шевченкові ранки» с. Гуманець, 
«Свіча запалена від серця» с. Княжпіль, 
літературна вікторина «Слово Тарасове вічне, 
як матінка земля» с. Велика Лінина. 
9 березня 2018 року біля пам’ятника Т. 
Шевченка м. Старий Самбір відбувся захід 
присвячений 203-річниці від дня народження 
Т.Шевченка. Протягом березня у Народних 
домах району проведено заходи до 
Шевченківських днів. 
7 березня 2018 року  в Старосамбірському 
історико-краєзнавчому музеї відбувся Показ 
документального фільму «Тарас Шевченко» 

178. Районний огляд 
роботи Дружин 
юних пожежників - 
рятувальників 

01-
31.03.2018 

Перенесено на ІІ квартал 2018 року, у зв’язку 
з відсутністю наказу департаменту освіти і 
науки Львівської облдержадміністрації  про 
проведення обласного етапу змагань 

179. Всеукраїнський 
тиждень дитячого 
читання (літературні 
читання, вікторини, 
конкурси, зустрічі з 
поетами та 
письменниками 
краю, виставки 
книг) 

26- 
31.03.2018 

20 березня 2018 року у районній дитячій 
бібліотеці, бібліотеках-філіях відбулися 
книжкові виставки, тематичні викладки 
Василь Сухомлинський «Вогнегривий 
коник». 
Голосні читання «Читаємо твори Василя 
Сухомлинського» у РДБ, у бібліотеках-філіях 
для дітей м. Добромиль, м. Хирів, с. Стрілки, 
с. Бусовисько, с. Муроване, с. Торгановичі, с. 
Біличі, с. Торчиновичі, с. Тур’є, с. Тисовиця, 
с. Топільниця, с. Лаврів, с. Волошиново, с. 
Смеречка, с. Страшевичі «Найцікавіші твори 
Василя Сухомлинського для дітей» с. Ріп’яно,  
«Сто порад великого педагога» с. Кобло 

  
 
 
 
 
Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                         Год М.М. 


