
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "15" до "21" серпня  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 
15.08.2016 

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 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 
Войтович Андрій 
Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

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

15.08-
24.08.2016 

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 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 

 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 ита 
часткової компенсації з державного 
бюджету 

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

- Грицик Оксана Петрівна, 
головний бухгалтер відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, тел. 21- 
674 

 11:00 Тренінг «Побудова кар’єри та 
професійний розвиток» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,128, кабінет 
директора районного центру 
зайнятості, 20 учасників 

- Пашко Олександра Михайлівна, 
начальник відділу активної 
підтримки безробітних 
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 

 15:00 Семінар з основ комп'ютерної 
грамотності (цикл навчальних 
семінарів) 

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

- Топільницька Світлана Петрівна, 
провідний інженер 
комп’ютерних систем 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

 20:00 Вечір «Не журися Україно, маєш 
добрий рід». 

с. Смерічка, Народний дім, 15 
учасників 

- Ковба Василь Михайлович, 
директор Народного дому с. 
Смерічка 

Вівторок 
16.08.2016 

10:00 
 
 

Нарада з керівниками 
правоохоронних органів району 

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

Жук Ігор 
Володимирович – 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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

 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 Семінар «Техніка пошуку роботи. 
Співбесіда з роботодавцем» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,128, кабінет 
директора районного центру 
зайнятості, 20 учасників 

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

 11:00 Виїзд працівника Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді в сім’ї учасників АТО 

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

 12:00 Семінар для роботодавців 
«Забезпечення рівних можливостей 
для працівників (у тому числі 
інвалідів) при прийнятті на роботу 
– позитивний імідж організації та 
сучасного керівництва» 

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

- Кальмук Іван Михайлович 
начальник відділу по роботі з 
роботодавцями 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 



 14:00 
 
 
 
 
 

Виїзна зустріч першого заступника 
голови райдержадміністрації з 
мешканцями Волянської сільської   
ради 
 

с. Воля, вул. Центральна,97 
сільська рада, 5 учасників 
 
 
 
 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Ляхович Леся Миколаївна, 
головний спеціаліст юридичного 
відділу  апарату 
райдержадміністрації, тел.21-657 

 21:00  
 
 
 

Вечір «Живи та міцній Українська 
державо». 

с. Іванів,Народний дім, 20 
учасників 

- Стецик Оксана Василівна, 
директор народного дому с. 
Іванів 
 

Середа  
17.08.2016 

11:00 Семінар «Техніка пошуку роботи. 
Підготовка резюме» 

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 Вікторина «Прапорові барви 
України» 

с. Слохині, бібліотека-філія, 9 
учасників 

- Верхоляк Валентина Степанівна, 
завідувач бібліотеки-філії с. 
Слохині 
 

 15:00 Презентація курсів навчання м.Старий Самбір, вул. Лева 
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 

 15:00 Засідання Громадської комісії з 
питань довготривалого та 
родинного безробіття 

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

Войтович Андрій 
Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

Яськів Жанна Станіславівна, 
начальник відділу сприяння 
працевлаштуванню 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-074 

Четвер 
18.08.2016 

10:00 Виїзд працівника Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді в сім’ю, яка знаходиться 
у СЖО з метою проведення 
соціальної роботи. 

с.Солянуватка, 3 учасники - Дика Галина Зіновіївна, 
спеціаліст І категорії відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел. 22-340 

 10:00 Семінар "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 

 12:00 
 

Перевірка за здійсненням органами 
місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів 
виконавчої влади у виконавчому 
комітеті Ріп’янської сільської  ради  

с. Ріп’яна, � вул. Сільська 
91а, сільська рада, 11 
учасників 

Год Микола 
Михайлович, 
керівник апарату 
райдержадміністрації  

Следзевич Валентина Федорівна, 
начальник відділу з питань 
організаційної роботи та 
інформаційної діяльності і 
комунікацій з громадськістю  
апарату райдержадміністрації, 
тел.21-558 

 12:00 Профконсультаційний семінар 
«Жінка на ринку праці» 

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 

 14:00 Засідання протитуберкульозної 
комісії 

м.Старий Самбір, �  вул. 
Л.Галицького, 86, актовий зал 
поліклінічного відділення, 12 
учасників  
 
 
 

- Халос Наталя Петрівна – зав. 
поліклінічного відділення, 
голова протитуберкульозної 
комісії комунального закладу 
Старосамбірської районної ради 
«Старосамбірська центральна 
районна лікарня», тел.21-548 

 15:00 Семінар з основ комп'ютерної 
грамотності (цикл навчальних 
семінарів) 

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

- Топільницька Світлана Петрівна, 
провідний інженер 
комп’ютерних систем 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-5-64/ 

 20:00 Концерт «Краю мій, моя ти 
Україно» 

 с. Мшанець, Народний дім, 
30 учасників 

- Кітель Ольга Миколаївна, 
директор Народного дому с. 
Мшанець 
 

П’ятниця 
19.08.2016 

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 Проведення соціального 
інспектування,, контролю за 
станом фінансування прийомної 
сім»ї в м. Старий Самбір 

м. Старий Самбір, вул. Л, 
Галицького,176, 9 учасників   

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

 20:00 Тематичний вечір «Моя земля, 
земля моїх батьків». 

с. Лопушанка Хомина, 
Народний дім, 50 учасників 

- 
 

Шестак Микола Миколайович, 
директор Нарродного дому с. 
Лопушанка Хомина 

Субота 
20.08.2016 

13:00 Вечір – пам’яті «Він загинув заради 
нас»  (про героя України 
С.Петрівського) 

с. Спас,бібліотека-філія, 19 
учасників 

- Пилипчак Наталія Вікторівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії с. 
Спас 



 

 21:00 
 

Вечір «Україно моя калинова» 
 
 

с. Тисовиця, Народний дім,  
50  учасників 

- Косман Ярослава Василівна, 
директор Народного дому с. 
Тисовиця 

Неділя  
21.08.2016 

17:00 Кубок району з футболу( 
півфінали) 

м. старий Самбір, міський 
стадіон, 80 учасників 

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

 19:00 
 

Тематичний вечір «Не журися 
Україно! Маєш добрий рід». 
 
 

с. Тершів, Народний дім,60 
учасників  

- Дякун Любов Петрівна, директор 
народного дому с. Тершів 
 
 
 
 

 20:00 Урочистий вечір «Живи і міцній, 
Українська державо» 
 

м. Хирів, Народний дім, 100 
учасників 

- Бербих Андрій Дмитрович, 
директор Народного дому м. 
Хирів 

 


