
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 
25.04.2016 

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 Круглий стіл «Вплив засобів масової 
інформації на розвиток особистості» 

м.Старий Самбір, вул. 
Шевченка, 14, ЗСШ І-ІІІ 
ступенів, №1, 22 учасники 

- Лешкович Марія Степанівна, 
заступник директора  районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
086 

10:00 Профінформаційний семінар 
«Легальна зайнятість» 

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 

25.04.-
29.04.2016 

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 

10:00 Благодійна акція «Серце до серця» Навчальні заклади району, 
150 учасників 

- Лешкович Марія Степанівна, 
заступник директора  районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
086 

11:00 Нарада з керівниками та 
спеціалістами господарств з питань 
підготовки та проведення весняно-
польових робіт 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40, відділ 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації, 15 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Назаревич Олег Ярославович, 
головний спеціаліст відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, тел.21-
263 

11:00 Засідання експертної комісії архівного 
відділу райдержадміністрації 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40, малий 
зал засідань 
райдержадміністрації, 7 
учасників 

- Карвацька Надія Іванівна, 
начальник архівного відділу 
райдержадміністрації, тел.35-
174 

11:00 Тренінг для осіб, які мають тривалу 
перерву у роботі 

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

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

12:00 Урок пам᾿яті «Повік ті дні нам не 
забути» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 23, районна 
дитяча бібліотека, 18 
учасників 

- Фідик Осипа Василівна, 
бібліотекар районної дитячої 
бібліотеки тел.21-100 

25.04.-
27.04.2016 

15:00 

Відзначення 30-х роковин 
Чорнобильської трагедії 

Навчальні заклади району, 
500 учасників 

- Лешкович Марія Степанівна, 
заступник директора  районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
086 

18:00 Літературна оповідь до 30-ї річниці 
Чорнобильської трагедії «Дзвенять 
дзвони Чорнобиля» 

с.Муроване, Народний дім, 
15 учасників 

- Міщенко Марія Миколаївна, 
директор Народного дому            
с.Муроване 

Вівторок 
26.04.2016 

09:30 

Нарада з керівниками 
правоохоронних органів району 

м.Старий Самбір, �  � вул. 
Л.Галицького, 40, кабінет 
голови 
райдержадміністрації, 5 
учасників  

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 

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

10:00 
 
 

Навчання – семінар з головами та 
секретарями місцевих рад району. 
Питання: 
1) Про заходи щодо запобігання 
нещасних випадків на водних 
об’єктах району у літній сезон 2016 
року. 
2) Про проведення аналізу 
відповідності прийнятих рішень 
засідань виконкомів і сесій чинному 
законодавству  
3) Щодо зниження рівня протиправної 
діяльності на державному кордоні. 

м.Старий Самбір, вул. 
Лева Галицького, 40, 
сесійний зал районної 
ради, 89 учасників 

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 
 

Год Микола Михайлович, 
керівник апарату 
райдержадміністрації, тел.21-
457 

10:00 Семінар для роботодавців  
«Організація громадських робіт та 
інших робіт тимчасового характеру, у 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,128, кабінет 
директора районного 

- Кальмук Іван Михайлович, 
начальник відділу по роботі з 
роботодавцями 



тому числі, для інвалідів. 
Скористайтесь шансом раціонально 
розподілити власні кошти та 
використати підтримку держави» 

центру зайнятості, 10 
учасників 

Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

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 

10:00 Науково-дослідницька конференція 
А.Шептицький  - будівничий 
держави, князь церкви, лідер нації   

м.Старий Самбір, вул. 
Шевченка, 14, ЗСШ І-ІІІ 
ступенів, №1, 18 учасників 

- Ворик Богдан Васильович, 
методист районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
086 

11:00 Особистий прийом громадян головою 
райдержадміністрації 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40, кабінет 
голови 
райдержадміністрації, 3 
учасники 

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 
 

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

11:00 
 
 

Нарада з працівниками фінансового 
управління райдержадміністрації. 
Питання: 
1) Щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад у 
Старосамбірському районі  

м.Старий Самбір, � �  вул. 
Л.Галицького, 88, 
фінансове управління 
райдержадміністрації, 12 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації  

Коліщук Людмила Миколаївна, 
т.в.о. начальника фінансового 
управління 
райдержадміністрації, тел.21-
529 

13:00 Година пам᾿яті «Чорнобиль! Його 
забути не дозволить майбутнє»  
 
Година пам᾿яті «Мужність і біль 
Чорнобиля» 

с.Грозьово, бібліотека-
філія,  
12 учасників 
 
с.Бусовисько, бібліотека-
філія, 14 учасників 

- Халак Галина Семенівна, 
завідувач бібліотеки-філії 
с.Грозьово 
Лужецька Ольга Ярославівна, 
завідувач бібліотеки-філії 
с.Бусовисько 

14:00 Година екології «Чорна спадщина 
Чорнобиля» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 23, 
центральна районна 
бібліотека, 25  учасників 

- Сольчаник Віра Олександрівна, 
директор ЦБС, тел.21-100 
Піхо Наталія Іванівна, завідувач 
відділу обслуговування ЦРБ 

17:00 
 
 

Вечір «Сльоза омиває душу» 
 

с.Терло, Народний дім, 15 
учасників 

- Яворська Тетяна Матвіївна, 
директор Народного дому            
с.Терло 

Середа 
27.04.2016 

10:00 

Виїзд працівників Центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді у 
сім’ї, яким призначена допомога при 
народженні дитини з метою 
здійснення контролю за цільовим 
використанням допомоги 

c.Стрілки, 2 учасники - Дубравська Галина Василівна, 
фахівець із соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340 

11:00 Профконсультаційний семінар 
«Особливості зайнятості молоді» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, 
актовий зал районного 
центру зайнятості, 20 
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 
Тершівської сільської ради 
 

с.Тершів, вул. Центральна, 
65, сільська рада, 4 
учасники  
 
 
с.Сушиця, Народний дім, 4 
учасники  

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 

 

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

15:00 Профконсультаційний семінар 
«Оволодій новою професією» 

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

- Паплик Катерина Миколаївна, 
провідний фахівець з 
профорієнтації відділу активної 
підтримки безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

18:00 
 

Бесіда «Великий піст у житті 
християнина» 
 

с.Тур’є, Народний дім. 25 
учасників 

- Стадник Галина Петрівна, 
директор Народного дому            
с.Тур’є 

Четвер 
28.04.2016 

10:00 
 

Засідання комісії по розгляду заяв по 
наданню статусу учасника війни 

м.Старий Самбір, � �  вул. 
Л.Галицького, 40, 
управління соціального 
захисту 
райдержадміністрації, 3 
учасників 

- Мамедова Марія Йосипівна, 
завідувач сектору 
обслуговування інвалідів 
управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
тел.21-534 

10:00 Експозиція  «Великодня виставка» м.Старий Самбір, � �  вул. 
Л.Галицького, 40, відділ 
освіти 
райдержадміністрації, 20 
учасників 

- Лешкович Марія Степанівна, 
заступник директора  районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
086 

11:00 
 
 
 
 
 

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

с.Солянуватка, 5 учасників - Лужецька Галина Михайлівна,  
головний спеціаліст сектору з 
питань запобігання 
бездоглядності, 
безпритульності, профілактики 
правопорушень серед дітей 
служби у справах дітей 
райдержадміністрації, тел.21-
689 

12:00 Профконсультаційний семінар для 
осіб старше 45 років 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, 

- Паплик Катерина Миколаївна, 
провідний фахівець з 



актовий зал районного 
центру зайнятості, 20 
учасників 

профорієнтації відділу активної 
підтримки безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

12:00 Засідання  медичної ради 
комунального закладу 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна районна 
лікарня». 
Питання: 
1) Про підсумки роботи лікувально-
профілактичних закладів  району за І 
квартал 2016 року. 
2) Аналіз випадків малюкової 
смертності за І квартал  2016 р.  та 
заходи по її зниженню. 
 3) Аналіз стану тимчасової 
непрацездатності по району за І 
квартал 2016 року. 
4) Про підсумки імунопрофілактики 
за І квартал 2016 року. 
5) Про стан виконання «Плану заходів 
щодо медичної, психологічної, 
професійної реабілітації та соціальної 
адаптації учасників АТО» згідно 
наказу МОЗ України №351 від 
19.06.2015 року. 

м.Старий Самбір, �  вул. 
Л.Галицького, 86, актовий 
зал поліклінічного 
відділення, 46 учасників  
 
 
 

- Савенко Василь Олексійович,  
заступник головного лікаря з 
медичного обслуговування 
населення району комунального 
закладу Старосамбірської 
районної ради «Старосамбірська 
центральна районна лікарня», 
тел.21-754 

14:00 
 
 
 

Виїзний прийом громадян 
керівництвом райдержадміністрації у 
Великосушицькій сільській раді 

с.Велика Сушиця, вул. 
Центральна, 85, сільська 
рада, 5 учасників 

Войтович Андрій 
Дмитрович, заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Ляхович Надія Богданівна, 
завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами, 
забезпечення оборонної та 
мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, тел.21-
705 

14:00 Нарада бухгалтерів та економістів 
відділу освіти з питання контролю 
своєчасності оплати праці працівників 
освіти та їх соціального захисту  

м.Старий Самбір вул. 
Галицького, 40, кабінет 
начальника відділу освіти, 
15 учасників 

- Яворський Мар’ян 
Володимирович, начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
161 

14:00 Семінар із гендерних питань м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, 
актовий зал районного 
центру зайнятості, 25 
учасників 

- Петрицька Галина 
Мирославівна, провідний 
фахівець з питань зайнятості  
відділу сприяння 
працевлаштуванню безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-5-64 

17:00 Бесіда «Чорнобиль немає минулого 
часу» 

с.Головецько (Золотнівка), 
Народний дім, 14 
учасників 
 

- Ковальчук Леся Романівна, 
директор Народного дому            
с.Головецько 

17:00 Акція «Схід і захід разом» м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40, відділ 
освіти 
райдержадміністрації, 25 
учасників 

- Лешкович Марія Степанівна, 
заступник директора  районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
086 

П’ятниця 
29.04.2016 

10:00 
 

Нарада з працівниками управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 

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

- 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 
 

10:00 Виїзд працівників Центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді в  
новостворену опікунську сім’ю метою 
здійснення соціальної роботи та 
взяття дану сім’ю під соціальний 
супровід центру 

с.Кобло, 2 учасники - Яким Василь Степанович, 
провідний спеціаліст відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340 

15:00 Нарада методистів районного 
інформаційно-методичного центру 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40,  каб. 07, 
15 учасників 

- Горбова Марія Василівна, 
директор  районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-
086 

16:00 Літературний вечір « Горять свічки на 
серці України» 
 

с.Стрілки, Народний дім, 
30 учасників  
 

- 
 

Курчик Володимир Іванович,  
художній керівник Народного 
дому с.Стрілки 

Субота 
30.04.2016 

20:00 

Бесіда «Людина починається з добра» 
 

с.Кобло, Народний дім, 10 
учасників  
 

- Петришак Василь Іванович,  
директор Народного дому            
с.Кобло  

Неділя 
01.05.2016 

18:00 

Гаївки «Гаївочка-весняночка» с.Губичі, Народний дім, 50 
учасників  

- Гімбалик Ттяна Антонівна, 
директор Народного дому            
с.Губичі 

 


