
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "04" до "10" липня 2016 року 
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 
04.07.2016 

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 Профінформаційний семінар 
«Легальна зайнятість» 

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

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

04.07.-
08.07.2016 

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 

 12:00 
 

Нарада-семінар з керівниками та 
бухгалтерами господарств по 
підготовці та проведенні жнив 

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

- Назаревич Олег Ярославович, 
головний спеціаліст відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, тел.21-674 

 12:00 
 

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

- Подан Іванна Іванівна, заступник  
начальника відділу по роботі з 
роботодавцями 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

 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. 

м.Старий Самбір, �  вул. 
Л.Галицького, 86, актовий зал 
поліклінічного відділення, 22 
учасники  
 
 
 

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

 20:00 Вікторина «У світі цікавих фактів» с.Сушиця, Народний дім, 15 
учасників 

- Петрівська Оксана Михайлівна,  
директор Народного дому           
с.Сушиця 

Вівторок 
05.07.2016 

10:00 
 
 

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 
 

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

с.Ясениця-Замкова, 3 
учасники 

- Крупа Олена Степанівна,  
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

 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 

- 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 сім’ю, яка знаходиться 
у складних життєвих обставинах з 
метою проведення соціальної 
роботи 

с.Міженець, 3 учасники - Турянська Леся Миколаївна, 
начальник відділу соціальної 
роботи Старосамбірського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
тел. 22-340 

 11:00 Профконсультаційний семінар для 
осіб з особливими потребами 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 10 учасників 

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

 12:00 Профконсультаційний семінар «Від 
бізнес ідеї до власної справи» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 10 учасників 

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



 12:00 Історична година «2016  рік – 
святий рік милосердя» 

с.Передільниця, бібліотека-
філія, 11  учасників 

- Гук Світлана Романівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії 
с.Передільниця 

 21:00 
 
 

Година духовності «До вічності 
терниста дорога» 
 

с.Стрільбичі, Народний дім, 
15 учасників 

- Яворська Катерина Петрівна,  
директор Народного дому           
с.Стрільбичі 

Середа  
06.07.2016 

10:00 Профінформаційний семінар для 
осіб старше 45 років 

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

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

 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 

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

 11:00 «День фельдшера» – оперативна 
нарада у заступника головного 
лікаря з медичного обслуговування 
населення району комунального 
закладу Старосамбірської районної 
ради «Старосамбірська центральна 
районна лікарня» за участю 
фельдшерів ФАПів району 

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

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

 12:00 Краєзнавчі читання «У рідному 
краї і серце співає» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 23, районна 
дитяча бібліотека, 15 
учасників 

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

 14:00 
 
 
 

16:00 

Виїзна зустріч голови 
райдержадміністрації з 
мешканцями Стрілківської 
сільської ради 
 

с.Стрілки, вул.Вербицького, 
2, сільська рада, 4 учасники 
 
 
с.Лопушанка-Хомина, 
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 Профінформаційний семінар 
«Презентація курсів навчання» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 25 учасників 

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

Четвер 
07.07.2016 

10:00 
 

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

с.Сусідовичі, 3 учасники - Крупа Олена Степанівна,  
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

 11:00 
 
 
 
 
 

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

с.Верхній Лужок, 3 учасники - Сич Тетяна Анатоліївна,  
провідний спеціаліст з питань 
правового забезпечення служби 
у справах дітей 
райдержадміністрації, тел.21-689 

 11:00 Семінар для безробітних громадян 
"Техніка пошуку роботи. 
Співбесіда з роботодавцем" 

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 Семінар "Здоровий спосіб життя - 
запорука професійних успіхів" 

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

- Петрицька Галина Мирославівна, 
провідний фахівець з питань 
зайнятості  відділу сприяння 
працевлаштуванню безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

 20:00 
 

Тематичний вечір «Ми з того краю, 
де душа співає» 
 

м.Добромиль, Народний дім, 
50 учасників 

- Войтів Любомир Миколайович,  
директор Народного дому           
м.Добромиль 

П’ятниця 
08.07.2016 

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 
 

 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 

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

 12:00 Дитячий ранок «Діти починають 
своє життя з любові до  батьків» 
 

с.Велика Сушиця, Народний 
дім, 20 учасників 

- Дуркалець Андрій Михайлович, 
директор Народного дому           
с.Велика Сушиця 

Субота 
09.07.2016 

19:00 
 

Тематичний вечір «Виховання 
молоді засобами християнської 
етики» 

с.Стрілки, Народний дім, 20 
учасників 

- Терлецький Андрій Васильович, 
директор Народного дому           
с.Стрілки  



Неділя 
10.07.2016 

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 Літературний вечір «У вінок 
України ми вплітаємо майбутнє» 

с.Торчиновичі, Народний дім, 
35 учасників 
 

- Марич Мар’яна Володимирівна,  
директор Народного дому 
с.Торчиновичі 

 


