
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "05" до "11" 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 
05.09.2016 
 
 

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 

05.09-
09.09.2016 

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 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 

 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 

 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 

 18:00 Вечір «У світі духовної поезії» с.Княжпіль, Народний дім, 35 
учасників 

- Ханик Наталя В’ячеславівна, 
директор Народного дому 
с.Княжпіль 

Вівторок 
06.09.2016 

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, 10 учасників 

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

 11:00 
 
 

Нарада з працівниками 
фінансового управління 
райдержадміністрації. 
Питання: 
1) Обговорення виконання дохідної 
частини місцевих бюджетів за 8 
місяців 2016 року 

м.Старий Самбір, � �  вул. 
Л.Галицького, 88, фінансове 
управління 
райдержадміністрації, 11 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації  

Петрівська Леся Ігорівна, 
начальник фінансового 
управління 
райдержадміністрації, тел.21-535 

 11:00 Участь в операціях з метою 
профілактики правопорушень 
бездоглядності  та безпритульності 
серед дітей: «Діти вулиці», 
«Вокзал» 

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

 14:00 Профінформаційний семінар 
«Служба зайнятості працівникам 
села» 

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

- Войтечко Олена Дмитрівна, 
провідний фахівець з питань 
зайнятості відділу сприяння 
працевлаштуванню безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 



 14:00 Виїзд працівників Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді з метою планового 
соціального інспектування 
опікунської сім’ї та надання їй 
соціальних послуг 
 

с.Верхній Лужок, 3 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 
 
 

17:00 

Виїзна зустріч першого заступника 
голови райдержадміністрації з 
мешканцями у Великолінинській 
сільській раді 
 
 

с.Велика Лінина, вул. 
Л.Галицького, 40а, сільська 
рада, 5 учасників 
 
с.Лаврів, Народний дім, 5 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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

 15:00 Презентація послуг з професійного 
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 

 19:00 
 
 

Літературно-музичне свято 
«Обереги родинного вогнища» 

с.Головецько, Народний дім, 
25 учасників 

- Карпінська Марія Миколаївна, 
директор Народного дому 
с.Головецько 

Середа  
07.09.2016 

11:00 «День фельдшера» – оперативна 
нарада у заступника головного 
лікаря з медичного обслуговування 
населення району за участю 
фельдшерів ФАПів 
Старосамбірського 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 

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

м.Старий Самбір, вул. 
Л.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 

 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 

 17: 00 Тематичний вечір «Пісенні скарби 
я збираю» 

с.Головецько (Золотнівка), 
Народний дім, 10 учасників 

- Ковальчук Леся Романівна, 
директор Народного дому 
с.Головецько (Золотнівка) 

Четвер 
08.09.2016 

11:00 Проведення перевірки 
використання одноразової 
допомоги при народженні дитини 

с.Стрільбичі, 2 учасники 
 

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

 14:00 
 
 

16:00 

Виїзний прийом громадян 
керівництвом райдержадміністрації 
у Тершівській сільській раді 
 
 

с.Тершів, вул.Центральна, 65, 
сільська рада, 5 учасників 
 
с.Сушиця, Народний дім, 5 
учасників 

Год Микола 
Михайлович, 
керівник апарату 
райдержадміністрації 

Карпінська Ліля Миколаївна, 
начальник юридичного відділу 
апарату райдержадміністрації, 
тел.23-089 

 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 
 
 

Захід до дня фізичної культури і 
спорту «Ми всі дружна спортивна 
сім’я» 

с.Кобло, Народний дім, 50 
учасників 

- Петришак Василь Іванович, 
директор Народного дому 
с.Кобло 

П’ятниця 
09.09.2016 

10:00 
 
 
 

Нарада з працівниками управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 

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

- 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 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 

 11:00 Проведення соціального 
інспектування дитячого будинку 
сімейного типу м.Добромиль 

м.Добромиль, вул. 
Листопадова, 24, 3 учасники 

- Манжурова Галина Богданівна, 
провідний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

 20:00 Тематичний вечір «Моя Україна – 
прекрасна пісень сторона» 

с.Стара Сіль, Народний дім, 
70 учасників 
 

- 
 

Козак Богдан Якимович 
директор Народного дому 
смт.Стара Сіль 

Субота 
10.09.2016 

11:00 Районний турнір з пляжного 
волейболу 

м.Старий Самбір, 16 
учасників 

- Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 



спорту райдержадміністрації, 
тел.21-406 
Луць Андрій Ігорович, голова 
ВФСТ «Колос» 

 15:00 Змагання «Найсильніша людина 
Старосамбірщини» 

с.Стрільбичі, 12 учасників - Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
тел.21-406 
Луць Андрій Ігорович, голова 
ВФСТ «Колос» 

 19:00 
 
 

Заходи для дітей  «Бог у моєму 
житті» 

с.Біличі, Народний дім, 15 
учасників 
 

- Сольська Любов Михайлівна, 
директор Народного дому 
с.Біличі 

Неділя  
11.09.2016 

16:00 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 
 

Заходи для дітей «Любіть малечу. 
Про цікаві речі» 
 

м.Добромиль, Народний дім, 
80 учасників 
 

- Войтів Любомир Миколайович, 
директор Народного дому 
м.Добромиль 

 


