
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "29" серпня до "04" вересня 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 
29.08.2016 
 
 

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 

29.08-
02.09.2016 

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 Інструктивно-методична нарада 
завідувачів дошкільних навчальних 
закладів, директорів НВК 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, дошкільний 
навчальний заклад №1, 20 
учасників 

- Фрейдун Марія Михайлівна, 
методист районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-086 

 10:00 Інструктивно-методична нарада 
учителів математики 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 40, зал 
засідань районної ради, 100 
учасників 

- Горбова Марія Василівна, 
директор  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 

 10:00 Інструктивно-методична нарада 
учителів хімії та біології 

м.Старий Самбір, 
вул.Шевченка, 14,  ЗСШ №1, 
75 учасників 

- Бачинська Ірина Євгенівна, 
методист районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-086 

 14:00 Кущова нарада з питань об’єднання 
територіальних громад 

м.Добромиль, пл.Ринок, 1, 
міська рада, 9 учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Год Микола Михайлович, 
керівник апарату 
райдержадміністрації 

 12:00 Нарада бухгалтерів та економістів 
відділу освіти з питання контролю 
своєчасності оплати праці 
працівників освіти та їх 
соціального захисту  

м.Старий Самбір вул. 
Л.Галицького, 40, кабінет 
начальника відділу освіти 
райдержадміністрації, 10 
учасників 

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

 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 

 18:00 Поетичний вечір «Співець дум 
народних» з нагоди дня 
народження  І.Франка 

с.П’ятниця, Народний дім, 25 
учасників 

- Підганяк Наталія 
Володимирівна, директор 
Народного дому с.П’ятниця 

Вівторок 
30.08.2016 

09:30 
 
 

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 Навчання – семінар з головами та 
секретарями місцевих рад району. 
Питання: 
1) Про завершення жнив урожаю 
2016 року та пожежний стан на 
полях району 
2) Про попередження спалахів та 
масових захворювань ГКІ та 
харчових отруєнь серед населення 
району 
3) Про підготовку звітів про стан 
утримання житла та майна дітей – 
сиріт і дітей позбавлених 
батьківського піклування, що 
належить їм на праві власності, 
користування 

м.Старий Самбір, вул. Лева 
Галицького, 40, сесійний зал 
районної ради, 86 учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 
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 
 



 10:00 Семінар із загальних питань 
зайнятості населення та стану 
ринку праці 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 10 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.Трушевичі, 3 учасники  - Турянська Леся Миколаївна, 
начальник відділу соціальної 
роботи Старосамбірського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
тел.22-340 

 15:00 Презентація послуг з професійного 
навчання 

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 

 19:00 
 
 

Літературний вечір  пам’яті 
І.Франка «Я син народу, що вгору 
йде» 

с.Топільниця, Народний дім, 
40 учасників 

- Яворська Людмила Матвіївна, 
директор Народного дому 
с.Топільниця  

Середа  
31.08.2016 

10:00 Семінар «Техніка пошуку роботи. 
Підготовка резюме» 

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 

 11:00 Кущова нарада з питань об’єднання 
територіальних громад 

смт.Нижанковичі, вул. 
Костюшка, 3, селищна рада, 7 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Войтович Андрій Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

 14:00 
 
 

16:00 

Виїзний прийом громадян 
керівництвом райдержадміністрації 
у Тернавській сільській раді 
 
 

с.Тернава, вул.Замкова, 57, 
сільська рада, 7 учасників 
 
с.П’ятниця, Народний дім, 7 
учасників 

Войтович Андрій 
Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

Карпінська Ірина Миколаївна, 
головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення 
корупції, тел.21-459 

 15:00 Нарада з представниками органів 
місцевого самоврядування щодо 
зміни тарифів на житлово-
комунальні послуги 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,40 малий зал 
засідань 
райдержадміністрації, 8 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

 

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

 17:00 
 
 

Вечір поезії до дня народження 
Франка «Співає Франкове 
Підгір’я» 

с.Слохиня, Народний дім, 30 
учасників 
 

- Грицай Ольга Володимирівна,  
директор Народного дому 
с.Слохиня 

Четвер 
01.09.2016 

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 роботу акушер-
гінекологічного відділення 
Старосамбірської ЦРЛ. 
3) Інформація спеціалістів з 
обласних науково практичних 
конференцій, що відбулися в 
попередньому місяці 

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 

 09:30 Заходи з відзначення Першого 
вересня - Дня знань 

Загальноосвітні навчальні 
заклади району, 7000 
учасників 

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

 10:00 Виїзд працівників Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді у сім’ї  учасників АТО 

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

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

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

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

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

 20:00 
 
 

Заходи для дітей «Кораблик країни 
знань» 

с.Лаврів, Народний дім, 32 
учасники 

- Савула Оксана Миколаївна, 
директор Народного дому 
с.Лаврів 



П’ятниця 
02.09.2016 

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 

 20:00 Свято рідної мови «Мово рідна, 
живи у ріднім домі» 

с.Біличі, Народний дім, 17 
учасників 

- 
 

Сольська Любов Михайлівна,  
директор Народного дому 
с.Біличі 

Субота 
03.09.2016 

19:00 
 
 

Дитячий ранок «Низький уклін 
Вам, вчителі» 

с.Головецько, Народний дім, 
30 учасників 

- Карпінська Марія Миколаївна,  
директор Народного дому 
с.Головецько 

Неділя  
04.09.2016 

14:00 Першість  району з футболу м. Старий Самбір, міський 
стадіон, 560 учасників 

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

 20:00 
 
 

Літературний вечір «За крок до 
осені» 
 
 

смт.Нижанковичі, Народний 
дім, 50 учасників 
 

- Ціцімірська Оксана 
Володимирівна, директор 
Народного дому смт. 
Нижанковичі  

 


