
Дата 
проведення 
Час 
проведення 

Назва заходу Місце проведення 
(адреса, назва установи, 
орієнтовна кількість 
учасників заходу) 

Участь голови ОДА 
(заступника голови 
ОДА, керівництва 
РДА) 

Відповідальний за підготовку 
заходу (П.І.Б. керівника, № 
тел.) 

Понеділок 
27.06.2016 

13:00 
 

 

Літературна гра-подорож «Мандрівка 
до країни Закону, Права і Моралі» 

с.Лютовиська, бібліотека-
філія, 15 учасників 

- Стрепка Марія Іванівна, 
завідувач бібліотеки-філії 
с.Лютовисько 

19:00 Тематичний вечір « Вогонь 
державності у серцях українців» 

с.Слохині, Народний дім, 
25 учасників 

- Грицай Ольга Володимирівна, 
директор Народного дому 
с.Слохині 

Вівторок 
28.06.2016 

12:00 

Виїзна книжкова виставка 
«Конституція – паспорт держави» 

м.Старий Самбір, вул. 
Галицького, 23, ЦРБ, 40  
учасників 

- Сольчаник Віра Олександрівна, 
директор Центральної 
бібліотечної системи, тел.21-100 
 

19:00 Історична година «Закон і 
відповідальність» 
 

с.Терло, Народний дім, 15 
учасників 

- Яворська Тетяна Миколаївна, 
директор Народного дому 
с.Терло 

Середа 
29.06.2016 

10:00 
 

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

м.Старий Самбір, � вул. 
Л.Галицького, 40, малий 
зал засідань 
райдержадміністрації, 43 
учасники 

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 
Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 
Войтович Андрій 
Дмитрович, заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Год Микола Михайлович, 
керівник апарату 
райдержадміністрації, � тел.21-
476 

10:00 Семінар з орієнтації на службу в 
Збройних Силах України 

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

- Кубай Леся Іванівна, провідний 
фахівець з питань зайнятості 
відділу активної підтримки 
безробітних Старосамбірського 
районного центру зайнятості, 
тел.21-564 

29.06.-
01.07.2016 

10:00 

 

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 

- Попович Володимир 
Володимирович, начальник 
відділу містобудування та 
архітектури 
райдержадміністрації, тел.21-
331 

11:00 
 

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

м.Старий Самбір, �  вул. 
Л.Галицького, 40, кабінет 
першого заступника 
голови  
райдержадміністрації, 7 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації  

Зубальський Тарас Зіновійович, 
завідувач сектору житлово-
комунального господарства та 
будівництва 
райдержадміністрації, тел.21-
330 

11:00 
 

Участь в операціях з метою 
профілактики правопорушень, 
бездоглядності та безпритульності 
серед дітей: «Діти вулиці», Вокзал» 

с.Скелівка, 3 учасники - Лужецька Галина Михайлівна, 
головний спеціаліст сектору з 
питань запобігання 
бездоглядності, безпритульності 
та профілактики правопорушень 
серед дітей служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

13:45 Семінар з основ комп’ютерної 
грамотності (цикл навчальних 
семінарів) 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, 
актовий зал районного 
центру зайнятості, 5 
учасників 

- Пашко Олександра Михайлівна, 
начальник відділу активної 
підтримки безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

14:00 
 
 
 

16:00 

Виїзна зустріч голови 
райдержадміністрації з мешканцями 
Трушевицької сільської ради 
 

с.Трушевичі, вул. 
Демократична,  37, 
сільська рада, 4 учасники 
 
 
с.Передільниця, Народний 
дім, 4 учасники 

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 

 

Ляхович Леся Миколаївна, 
головний спеціаліст із звернень 
громадян сектору контролю 
апарату райдержадміністрації, 
тел.21-657 

14:00 Година правових знань «Права і 
закони у твоєму житті» 

с.Райнова, бібліотека-
філія, 13 учасників 

- Гаврик Даниїла Євгенівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії 
с.Райнова 

Четвер 
30.06.2016 

10:00 

Семінар для незайнятих громадян 
«Техніка пошуку роботи. 
Використання джерел інформації про 
вакансії» 

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

- Кубай Леся Іванівна, провідний 
фахівець з питань зайнятості 
відділу активної підтримки 
безробітних Старосамбірського 
районного центру зайнятості, 
тел.21-564 

11:00 Виїзд працівників Центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді в 
ДБСТ м. Добромиль з метою 
планового візиту та надання 
соціальних послуг 

м.Добромиль, вул. 
Листопадова, 24, ДСБТ, 9 
учасників 
 

- Яким Василь Степанович, 
провідний спеціаліст відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел. 22-
340 

12:00 
 

Засідання медичної ради 
комунального закладу 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна районна 
лікарня». 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 86, актовий 
зал поліклінічного 
відділення, 55 учасників 

- Савенко Василь Олексійович,  
заступник головного лікаря з 
медичного обслуговування 
населення району комунального 
закладу Старосамбірської 



Питання: 
1) Про дотримання вимог наказу МОЗ 
України №494 від 07.08.2015 року 
«Про деякі питання придбання, 
перевезення, зберігання, відпуску, 
використання та знищення 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів в закладах 
охорони здоров`я України», наказу 
МВС України №216 від 15.05.2008 
року «Про затвердження вимог до 
об’єктів і приміщень, призначених 
для здійснення діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин, прекурсорів та зберігання 
вилучених з незаконного обігу таких 
засобів і речовин». 
2) Про стан медикаментозного 
забезпечення учасників і інвалідів 
війни, контингентів прирівняних до 
них, членів сімей загиблих 
військовослужбовців, одиноких, 
пристарілих, реабілітованих, 
репресованих осіб. 
3) Про стан раннього виявлення та 
диспансеризації онкологічних хворих 
візуальними формами раку. Робота 
протиракової комісії 
Старосамбірської ЦРЛ. 
4) Про виконання вимог Закону 
України  «Про запобігання 
захворювання на СНІД та соціальний 
захист населення», наказу МОЗ 
України від 25.05.2000 року №120 
«Про вдосконалення організації 
меддопомоги хворим на ВІЛ/СНІД» у 
лікувально -профілактичних закладах 
району. Робота кабінету ДКТ 
«Довіра» при Старосамбірській ЦРЛ. 

районної ради «Старосамбірська 
центральна районна лікарня», 
тел.21-754 

14:00 
 
 

16:00 

Виїзний прийом громадян 
керівництвом райдержадміністрації у 
Мурованській сільській раді 

с.Муроване, вул.Шкільна, 
1, сільська рада, 5 
учасників 
 
с.Тернавка, Народний дім, 
5 учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Зубрицька Олена Богданівна, 
головний спеціаліст відділу 
ведення Державного реєстру 
виборців апарату 
райдержадміністрації, тел.23-
096 

16:00 Дитячий виступ «Мій найкращий 
татусь» 
 

с.Мігово, Народний дім, 30 
учасників 

- Сива Оксана Михайлівна,  
директор Народного дому  
с.Мігово 

П’ятниця 
01.07.2016 

08:30 

Загально-лікарська  оперативна 
нарада комунального закладу 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна районна 
лікарня» 
Питання: 
1) Інформація керівництва 
центральної районної лікарні про 
роботу за місяць і плани на наступний 
місяць. 
2) Про підсумки роботи відділень 
Комунального закладу 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна районна 
лікарня» в ІІ кварталі 2016 року 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 86, актовий 
зал поліклінічного 
відділення, 55 учасників 

- Голубінка Лариса Василівна, 
завідувач інформаційно - 
аналітичним відділом 
комунального закладу 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна 
районна лікарня», тел.21-230 

10:00 
 
 
 

Нарада з працівниками управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького 40, 
управління соціального 
захисту населення, 30 
учасників 

Войтович Андрій 
Дмитрович, заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Павлечко Галина Дмитрівна,  
начальник управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації, тел.21-
219 

10:00 Засідання дорадчого органу сектору 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40, сектор 
молоді та спорту 
райдержадміністрації, 6 
учасників 

- Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
тел.21-406 
 

18:00 Музичний вечір «Послухай музику 
землі, пізнай навколишню природу» 

с.Губичі, Народний дім, 30  
учасників 

- Гімбалик Тетяна Антонівна, 
директор Народного дому 
с.Губичі 

Субота 
02.07.2016 

19:00 

Тематичний вечір «Кожен є ковалем 
своєї долі» 

с.Топільниця, Народний 
дім,  
15 учасників 

- Яворська Людмила Матвіївна, 
директор Народного дому 
с.Топільниця 

Неділя 
03.07.2016 

16:00 
 

Чемпіонат району з футболу Футбольні поля району, 
560 учасників 

- Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
тел.21-406 
Луць Андрій Ігорович, голова 
ВФСТ «Колос» 

19:00 Родинне свято «Моя родина-душі 
криниця» 

с.Воля, Народний дім, 45 
учасників 

- Павучак Лариса Мар’янівна, 
директор Народного дому 
с.Воля  

 


