
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "10" до "16" жовтня 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 
10.10.2016 
 
 

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 

 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 Проведення перевірки з питань 
соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування в Хирівській школі-
інтернат І-ІІІ ст. 

м.Хирів, 2 учасники - Манжурова Галина Богданівна, 
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

10.10-
13.10.2016 

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 

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

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

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

 11:00 Презентація книжкової виставки 
«Доти буде Україна, поки будуть 
козаки» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 23, РДБ, 23 
учасники 

- Сольчаник Віра Олександрівна, 
директор ЦБС, тел.21-100 
 

 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. 
2) Про хід здачі звітів за 9 місяців 
2016 року. 

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 

 19:00 Літературно-музичний  вечір 
«Пісні українських січових 
стрільців» 

с.П’ятниця, Народний дім, 15 
учасників 

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

Вівторок 
11.10.2016 

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 
 

Проведення перевірки з питань 
соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування в КЗ ЛОР 
«Добромильська спеціальна 
загальноосвітня школа – інтернат І-
ІІ ст.» 

м.Добромиль, 3 учасники - Манжурова Галина Богданівна, 
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 

 10:00 Читацька конференція на тему: 
«Феномен М.Грушевського, як 
державного діяча» 

с.Стрілки, школа – інтернат, 
70 учасників 

- Ворик Богдан Васильович, 
методист  районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, тел.21-086 

 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 

 12:00 Нарада з працівниками м.Старий Самбір, � �  вул. Жук Ігор Петрівська Леся Ігорівна, 



 
 

фінансового управління 
райдержадміністрації. 
Питання: 
1) Обговорення виконання дохідної 
частини місцевих бюджетів за 9-ть 
місяців 2016 року 

Л.Галицького, 88, фінансове 
управління 
райдержадміністрації, 12 
учасників 

Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

начальник фінансового 
управління 
райдержадміністрації, тел.21-529 

 12:00 Перегляд книжкової виставки «Від 
козацтва до наших днів» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 23, ЦРБ, 18  
учасників 

- Кравець Мар᾿яна Богданівна, 
бібліотекар ЦРБ м.Старий 
Самбір  

 14:00 Профінформаційний семінар 
«Служба зайнятості працівникам 
села» 

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 

 15:00 
 
 
 

17:00 

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

с.Трушевичі, вул. 
Демократична, 37, сільська 
рада, 5 учасників 
 
с.Передільниця, 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 Засідання комісії з питань розгляду 
заяв громадян щодо призначення 
житлових субсидій та державних 
допомог малозабезпеченим сім’ям 

м.Старий Самбір, � �  вул. 
Л.Галицького, 40, управління 
соціального захисту 
райдержадміністрації, 7 
учасників 

Войтович Андрій 
Дмитрович, 
заступник голови 
райдержадміністрації 

Андрієнко Світлана Степанівна, 
головний державний соціальний 
інспектор управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації, тел.21-229 

 15:00 
 

Профінформаційний груповий 
захід для молоді, у тому числі 
учнівської 

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

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

 18:00 Вечір-пам’яті «Я за тебе Україно, 
муки тяжкії терпів» 

с.Княжпіль, Народний дім, 20 
учасників 

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

Середа  
12.10.2016 

10:00 Інформаційний семінар для 
військовослужбовців та учасників 
АТО 

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 Виїзд працівників Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді в дитячий будинок 
сімейного типу м.Добромиль з 
метою планового візиту та надання 
соціальних послуг 

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

- Яким Василь Степанович, 
провідний спеціаліст відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340 

 10:00 
 
 
 
 
 

Проведення перевірки стану 
виховної роботи в Лопушанській 
ЗСШ І-ІІ ступенів 

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

 10:00 
 

Проведення перевірки з питань 
соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування в Стрілківській школі – 
інтернат І-ІІІ ст.» 

с.Стрілки, 2 учасники - Манжурова Галина Богданівна, 
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

 11:00 Нарада з  представниками 
операторів-перевізників щодо 
виконання заходів по вивозу ТПВ 
 

м.Старий Самбір, �  вул. 
Л.Галицького, 40, кабінет 
першого заступника голови  
райдержадміністрації, 7 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації  

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

 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 
 

Профінформаційний семінар 
«Презентація курсів навчання» 

м.Старий Самбір, вул. Лева 
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 

 19:00 
 
 

Літературний вечір  до річниці 
створення УПА «Історія 
нескорених» 

с.Тур’є, Народний дім, 20 
учасників 

- Стадник Галина Петрівна, 
директор Народного дому 
с.Тур’є (Заділок)  
 

Четвер 
13.10.2016 

10:00 
 

Проведення перевірки з питань 
соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування в у Добромильському 
ПЛ 

м.Добромиль, 2 учасники - Манжурова Галина Богданівна, 
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

 12:00 Профконсультаційний семінар 
«Жінка на ринку праці» 

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 

 13:00 Літературно-патріотична година 
«Жити – Вітчизні служити» 

м.Хирів, бібліотека-філія, 17 
учасників 

- Качоровська Лілія 
Володимирівна, завідувач 
бібліотеки-філії м.Хирів 

 14:00 
 

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, 15 
учасників 

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

 14:00 
 

Засідання протитуберкульозної 
комісії 

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

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

 14:00 Презентація фільму про героїчну 
сторінку УПА на Старосамбірщині 

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

- Сольчаник Віра Олександрівна, 
директор ЦБС, тел.21-100 
Плішка Ольга Андріївна, 
бібліотекар ЦРБ м.Старий 
Самбір 

 14:00 Патріотична година – зустріч з 
воїнами АТО «Як зірка в небі – 
Україна в серці» 

с.Надиби, бібліотека-філія, 15 
учасників 

- Піхо Галина Юліанівна, 
завідувач бібліотеки-філії 
с.Надиби 

 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 

 17:00 Вечір присвячений героям УПА 
«Вони помирали, щоб жила 
Україна» 

с.Ясениця-Замкова, Народний 
дім, 30 учасників 

- Фрейдун Марія Василівна, 
директор Народного дому 
с.Ясениця-Замкова 

П’ятниця 
14.10.2016 

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 
 

 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 Тематичний вечір до дня створення 
УПА «Зродились ми великої 
години» 

с.Ріп’яно, Народний дім, 20 
учасників 
 

- Нестер Микола Іванович. 
директор Народного дому 
с.Ріп’яно 

Субота 
15.10.2016 

19:00 Вечір-спогад з нагоди утворення 
УПА «Наша Україна вища понад 
усе» 

с.Чаплі, Народний дім, 25 
учасників 
 

- Мандзяк Мирослав 
Миколайович, директор 
Народного дому с.Чаплі 

Неділя  
16.10.2016 

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» 

 19:00 
 
 

Тематичний вечір «Коли ви 
вмирали, вам сурми не грали...» 

с.Раково, Народний дім, 20 
учасників 
 

- Пашкевич Іван Михайлович, 
директор Народного дому 
с.Раково 

 


