
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "12" до "18" 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 
12.09.2016 
 
 

09:00 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 

 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 

12.09-
16.09.2016 

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 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 

12.09-
16.09.2016 

10:00 Реалізація  заходів із забезпечення 
безпеки дорожнього руху 
(Виконання указу Президента 
України від 20.11.2007р. №1121 
«Про невідкладні заходи із 
забезпечення безпеки дорожнього 
руху») 

Загальноосвітні заклади 
району, 15 учасників 

- Шийко Ореста Миколаївна,  
методист  районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-085 

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

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

 14:00 Година спілкування «Через книгу 
до добра» 

с.Грозьово, бібліотека-філія,  
12 учасників 

- Халак Галина Семенівна, 
завідувач бібліотеки-філії 
с.Грозьово 

 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 

 19:00 
 

Тематичний брейн-ринг  «Україно 
моя Україно» 

с.Іванів, Народний дім, 10 
учасників 

- Стецик Оксана Василівна, 
директор Народного дому 
с.Іванів 

Вівторок 
13.09.2016 

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 «Правові аспекти 
працевлаштування внутрішньо 
переміщених осіб, у тому числі, 
осіб з особливими потребами» 

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 

 11:00 
 

Особистий прийом громадян 
першим заступником голови 
райдержадміністрації 

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

Жук Ігор  
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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

 14:00 Перевірка використання 
одноразової допомоги при 
народженні дитини 

м.Старий Самбір, 2 учасники - Дика Галина Зіновіївна,  
спеціаліст I категорії відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 



сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340 
 14:00 Інформаційний семінар з орієнтації 

на громадські та інші роботи 
тимчасового характеру 

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

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

 14:00 Бліц-інформація «Михайло 
Грушевський – перший Президент 
України» 

с.Велика Волосянка, 
бібліотека-філія, 12 учасників 

- Паславська Ганна Петрівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії 
с.Велика Волосянка 

 15:00 
 
 

17:00 

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

с.Великосілля, вул. 
Л.Українки, 88, сільська рада, 
5 учасників 
 
с.Соснівка, 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 Вечір запитань і відповідей «Я 
серед людей» 

с.Букова, Народний дім, 10 
учасників 

- Іванків Галина Василівна, 
директор Народного дому 
с.Букова 

Середа  
14.09.2016 

14:00 Засідання протиракової комісії 
 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 86, кабінет 
заступника головного лікаря 
по лікувальній роботі, 12 
учасників 
 

- Мигляс Наталя  Іванівна, 
заступник головного лікаря по 
лікувальній роботі комунального 
закладу Старосамбірської 
районної ради «Старосамбірська 
центральна районна лікарня», 
тел.21-606 
Фляк Ярослав Ігорович, 
районний онколог 

 14:00 
 

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

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

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

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

 19:00 
 
 

Вечір «Не загубиться ніколи 
чарівна слов’янська врода» 

с.Великосілля, Народний дім, 
20 учасників 

- Сенчишак Микола Григорович, 
директор Народного дому 
с.Великосілля 

Четвер 
15.09.2016 

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 та 
часткової компенсації з державного 
бюджету 

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

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

 11:00 Виїзд працівників Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді у сім’ю, що опинилась у 
складних життєвих обставинах з 
метою планового візиту та надання 
соціальних послуг 

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 

 12:00 Нарада заступників керівників 
закладів освіти району 
 

м.Старий Самбір,  вул. 
Шевченка, 14, ЗСШ І-ІІІ ст. 
№1, 30 учасників 

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

 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 Спортивний тренінг до Дня спорту 
«Краса тіла – краса духу» 

с.Стрільбичі, Народний дім, 
20 учасників 

- Яворська Катерина Петрівна, 
директор Народного дому 
с.Стрільбичі 



П’ятниця 
16.09.2016 

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 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 «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 

 12:00 Урок-екскурсія «Подорож у 
книжкове царство» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 23, РДБ, 20 
учасників 

- Сольчаник Віра Олександрівна, 
директор ЦБС, тел.21-100 
Фідик Осипа Василівна, 
бібліотекар РДБ м.Старий 
Самбір  

 15:00 Нарада при директору 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 

 19:00 Вечір запитань і відповідей 
«Підліткова злочинність: хто 
винен?» 

с.Стара Ропа, Народний дім, 
10 учасників  

- Шопей Зоряна Володимирівна, 
директор Народного дому 
с.Стара Ропа 

Субота 
17.09.2016 

12:00 День відкритих дверей «Живе 
бібліотека у селі» 

с.Стрілки, бібліотека-філія, 
16 учасників 

- Мицак Ольга Іванівна, завідувач 
бібліотеки-філії с.Стрілки 

 19:00 Диспут «Щастя, як ми його 
розуміємо» 

с.Страшевичі, Народний дім, 
10 учасників  

- Сліпець Марія Петрівна, 
директор Народного дому 
с.Страшевичі 

Неділя  
18.09.2016 

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 
 
 

Вечір з дітьми недільної школи 
«Молитва за Україну» 
 

с.Стрілки, Народний дім, 15 
учасників  
 

- Терлецький Андрій Васильович, 
директор Народного дому 
с.Стрілки 

 


