Дата
проведення
Час
проведення
Понеділок
13.06.2016
10:00

10:00

13.06.17.06.2016
10:00

Назва заходу

Нарада голови райдержадміністрації з
керівниками
управлінь,
відділів,
структурних
підрозділів
райдержадміністрації та служб району

Профінформаційний
«Легальна зайнятість»

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,128, актовий
зал
районного центру
зайнятості, 15 учасників

Розгляд
поданої
містобудівної
документації, проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок та
звернень
громадян,
установ,
організацій

м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 40, кабінет
відділу містобудування та
архітектури
райдержадміністрації,
2
учасники
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького, 40, малий
зал
засідань
райдержадміністрації,
7
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,
128,
актовий зал районного
центру
зайнятості,
20
учасників
м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 86, актовий
зал
поліклінічного
відділення, 22 учасники

-

с.Стара Ропа, Народний
дім, 35 учасників

-

м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 40, кабінет
голови
райдержадміністрації,
5
учасників
с.Воля, 2 учасники

Цепенда
Микола
Володимирович, голова
райдержадміністрації

Засідання експертної комісії архівного
відділу райдержадміністрації

11:00

Тренінг для осіб, які мають тривалу
перерву у роботі

14:00

Нарада
у
головного
лікаря
комунального
закладу
Старосамбірської
районної
ради
«Старосамбірська центральна районна
лікарня» з головними лікарями
лікувально-профілактичних закладів
району.
Питання:
1) Інформація головних лікарів
лікувально-профілактичних закладів
про проведену роботу за тиждень
Українські вечорниці «Лише у нас на
Україні»

Вівторок
14.06.2016
10:00

Участь голови ОДА
(заступника
голови
ОДА,
керівництва
РДА)
Цепенда
Микола
Володимирович, голова
райдержадміністрації
Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації
Войтович
Андрій
Дмитрович, заступник
голови
райдержадміністрації
-

семінар

11:00

19:00

Місце
проведення
(адреса, назва установи,
орієнтовна
кількість
учасників заходу)
м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 40, малий
зал
засідань
райдержадміністрації, 43
учасники

Нарада
з
керівниками
правоохоронних органів району

-

-

-

10:00

Проведення
перевірки
умов
проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
та їх опікунів піклувальників

10:00

Семінар
із
загальних
питань
зайнятості населення та стану ринку
праці

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,
128,
актовий зал районного
центру
зайнятості,
20
учасників

-

11:00

Особистий прийом громадян головою
райдержадміністрації

Цепенда
Микола
Володимирович, голова
райдержадміністрації

11:00

Засідання комісії з перевірки водних
об’єктів на території району

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького, 40, кабінет
голови
райдержадміністрації,
3
учасники
c.Велика
Лінина, вул.
Л.Галицького 40а, сільська
рада, 7 учасників

11:00

Виїзд працівників Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді у
сім’ю, що опинилась у складних
життєвих обставинах з
метою
планового
візиту
та
надання
соціальних послуг
Вечір політичного портрету «Євген
Коновалець – символ суверенітету
української нації»

15:00

19:00

Вечір запитань і відповідей «За що

с.Пацьковичі, 2 учасники

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,
23,
центральна
районна
бібліотека, 25 учасників
с.Тур’є
Долішнє,

-

Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації
-

-

-

Відповідальний за підготовку
заходу (П.І.Б. керівника, №
тел.)
Год
Микола
Михайлович,
керівник
апарату
райдержадміністрації,
тел.21476

Кубай Леся Іванівна, провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу активної підтримки
безробітних Старосамбірського
районного центру зайнятості,
тел.21-564
Попович
Володимир
Володимирович,
начальник
відділу
містобудування
та
архітектури
райдержадміністрації,
тел.21331
Карвацька Надія Іванівна,
начальник архівного відділу
райдержадміністрації, тел.35174
Пашко Олександра Михайлівна,
начальник відділу активної
підтримки безробітних
Старосамбірського районного
центру зайнятості, тел.21-564
Савенко Василь Олексійович,
заступник головного лікаря з
медичного обслуговування
населення району Комунального
закладу Старосамбірської
районної ради «Старосамбірська
центральна районна лікарня»,
тел.21-754

Шопей Зоряна Володимирівна,
директор Народного дому
с.Стара Ропа
Год
Микола
Михайлович,
керівник
апарату
райдержадміністрації,
тел.21476
Манжурова Галина Богданівна,
головний спеціаліст відділу з
питань опіки, піклування та
усиновлення служби у справах
дітей
райдержадміністрації,
тел.21-689
Кубай Леся Іванівна, провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу активної підтримки
безробітних Старосамбірського
районного центру зайнятості,
тел.21-564
Ляхович Леся Миколаївна,
головний спеціаліст із звернень
громадян сектору контролю
апарату райдержадміністрації,
тел.21-657
Чопко Наталя Володимирівна,
головний спеціаліст відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
тел.21674
Турянська Леся Миколаївна,
начальник відділу соціальної
роботи
Старосамбірського
районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
тел.22-340
Піхо Наталія Іванівна,
бібліотекар центральної
районної бібліотеки м.Старий
Самбір
Стадник
Галина
Петрівна,

цінують людину»
Середа
15.06.2016
10:00

Профінформаційний семінар для осіб
старше 45 років

бібліотека-філія,
12
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,28, актовий
зал
районного центру
зайнятості, 20 учасників

11:00

Нарада з керівниками підприємств
житлово – комунального господарства
щодо розрахунків за енергоносії та
житлово-комунальні послуги

11:00

Профконсультаційний
захід
«Особливості зайнятості молоді»

12:00

Засідання Громадської комісії з
питань довготривалого та родинного
безробіття

13:00

Краєзнавчі читання «Нитки нашої
пам᾿яті»

14:00

Виїзна
зустріч
голови
райдержадміністрації з мешканцями
Княжпільської сільської ради

м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 40, кабінет
першого
заступника
голови
райдержадміністрації,
7
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,
128,
актовий зал районного
центру
зайнятості,
20
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Лева Галицького, 128,
актовий зал районного
центру
зайнятості,
10
учасників
с.Ясениця-Замкова,
бібліотека-філія,
15
учасників
с.Княжпіль,
вул.
Центральна, 66, сільська
рада, 4 учасники

Літні читання
лужком»

с.Мігово, Народний дім, 4
учасники
с.Надиби, бібліотека-філія,
12 учасників

-

Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації
-

Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації
-

Цепенда
Микола
Володимирович, голова
райдержадміністрації

16:00

14:00

«Тепле

літо

йде

-

Проведення
перевірки
умов
проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
та їх опікунів піклувальників

с.Сушиця, 2 учасники

-

10:00

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

м.Добромиль, 2 учасники

-

10:00

Семінар з орієнтації на службу в
Збройних Силах України

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,28, актовий
зал
районного центру
зайнятості, 27 учасників

-

11:00

Засідання комісії для визначення
переліку
сільськогосподарських
підприємств, які мають право на
отримання бюджетних коштів згідно
затверджених Програм з обласного
бюджету на 2016 рік та часткової
компенсації з державного бюджету
Перевірка за здійсненням органами
місцевого
самоврядування
делегованих повноважень органів
виконавчої влади у виконавчому
комітеті Хирівської міської ради
Засідання протиракової комісії

м.Старий
Самбір,
Л.Галицького, 40, відділ
агропромислового
розвитку, 7 учасників

-

м.Хирів, вул.В.Стуса, 24,
міська рада, 10 учасників

Год
Микола
Михайлович, керівник
апарату
райдержадміністрації

м.Старий
Самбір,
Л.Галицького, 86, кабінет
заступника
головного
лікаря
по
лікувальній
роботі, 12 учасників

-

14:00

Семінар «Запобігання нелегальній
трудовій міграції та торгівлі людьми,
експлуатації дитячої праці»

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,128, актовий
зал
районного центру
зайнятості, 20 учасників

-

14:00

Презентація нових книг «Прочитай,
не пожалкуєш»

-

19:00

Тематичний
вечір
«Передаймо
нащадкам наш скарб – рідну мову»

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького, 23, районна
дитяча
бібліотека,
12
учасників
с.Великосілля, Народний
дім, 15 учасників

Четвер
16.06.2016
10:00

14:00

14:00

-

директор
Народного
дому
с.Тур’є Долішнє
Кубай Леся Іванівна, провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу активної підтримки
безробітних Старосамбірського
районного центру зайнятості,
тел.21-564
Зубальський Тарас Зіновійович,
завідувач сектору житловокомунального господарства та
будівництва
райдержадміністрації, тел.21330
Пашко Олександра Михайлівна,
начальник відділу активної
підтримки безробітних
Старосамбірського районного
центру зайнятості, тел.21-564
Яськів Жанна Станіславівна,
начальник відділу сприяння
працевлаштуванню
Старосамбірського районного
центру зайнятості, тел.21-074
Головчак Марія Миколаївна,
завідувач
бібліотеки-філії
с.Ясениця-Замкова
Ляхович Леся Миколаївна,
головний спеціаліст із звернень
громадян сектору контролю
апарату райдержадміністрації,
тел.21-657

Піхо
Галина
Юліанівна,
завідувач
бібліотеки-філії
с.Надиби
Манжурова Галина Богданівна,
головний спеціаліст відділу з
питань опіки, піклування та
усиновлення служби у справах
дітей
райдержадміністрації,
тел.21-689
Яким
Василь
Степанович,
провідний спеціаліст відділу
соціальної
роботи
Старосамбірського
районного
центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340
Кубай Леся Іванівна, провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу активної підтримки
безробітних Старосамбірського
районного центру зайнятості,
тел.21-564
Грицик
Оксана
Петрівна,
головний бухгалтер відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
тел.21674

Следзевич Валентина
Федорівна, начальник
організаційного відділу апарату
райдержадміністрації, тел.21558
Мигляс Наталя Іванівна,
заступник головного лікаря по
лікувальній роботі
Комунального закладу
Старосамбірської районної ради
«Старосамбірська центральна
районна лікарня», тел.21-606
Фляк Ярослав Ігорович,
районний онколог
Петрицька Галина
Мирославівна, провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу сприяння
працевлаштуванню безробітних
Старосамбірського районного
центру зайнятості, тел.21-564
Буй Леся Іванівна, бібліограф
РДБ м.Старий Самбір

Сенчишак Микола Григорович,
директор
Народного
дому
с.Великосіля

П’ятниця
17.06.2016
10:00

Нарада з працівниками управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького
40,
управління
соціального
захисту населення, 30
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького, 40, сектор
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
6
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,128, актовий
зал
районного центру
зайнятості, 20 учасників

-

10:00

Засідання дорадчого органу сектору
молоді
та
спорту
райдержадміністрації

10:00

Семінар
із
загальних
питань
зайнятості населення та стану ринку
праці

14:00

Проведення заходів до Дня медичного
працівника

Лікувально-профілактичні
заклади
району,
150
учасників

Войтович
Андрій
Дмитрович, заступник
голови
райдержадміністрації

17:00

Вечір запитань і відповідей з молоддю
«Що означає по совісті жити»

с.Волошиново, Народний
дім
12 учасників
с.Головецько, 53 учасники

-

Художньо-мистецький захід «Повага
до старших, значить повага до самого
себе»
Чемпіонат району з футболу

с.Торгановичі, Народний
дім. 25 учасників

-

Футбольні поля
560 учасників

району,

-

16:00

Турнір з пляжного волейболу

м.Старий Самбір,
учасників

16

-

18:00

Театралізоване дійство «Тобі зеленкраю ми пісню співаєм»

смт.Стара Сіль, Народний
дім, 50 учасників

-

Субота
18.06.2016
15:00

19:00

Неділя
19.06.2016
16:00

Легкоатлетичний крос

-

-

-

Павлечко Галина Дмитрівна,
начальник
управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації,
тел.21219
Маковський Сергій Ігорович,
завідувач сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
тел.21-406
Кубай Леся Іванівна, провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу активної підтримки
безробітних Старосамбірського
районного центру зайнятості,
тел.21-564
Халос Наталя Петрівна,
завідувач поліклінічного
відділення, голова
протитуберкульозної комісії
Комунального закладу
Старосамбірської районної ради
«Старосамбірська центральна
районна лікарня», тел.21-548
Кость
Тетяна
Дмитрівна,
директор
Народного
дому
с.Волошиново
Маковський Сергій Ігорович,
завідувач сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
тел.21-406
Луць Андрій Ігорович, голова
ВФСТ «Колос»
Вовчок
Любов
Василівна,
директор
Народного
дому
с.Торгановичі
Маковський Сергій Ігорович,
завідувач сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
тел.21-406
Луць Андрій Ігорович, голова
ВФСТ «Колос»
Маковський Сергій Ігорович,
завідувач сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
тел.21-406
Луць Андрій Ігорович, голова
ВФСТ «Колос»
Козак
Богдан
Якимович,
директор
Народного
дому
смт.Стара Сіль

