
План 
основних заходів, які проводяться у Старосамбірському районі 

на період з "24" до "30" 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 
24.10.2016 
 
 

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, 15 
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 

 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 

24.10-
28.10.2016 

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 Засідання експертної комісії 
архівного відділу 
райдержадміністрації 

м.Старий Самбір, �  � вул. 
Л.Галицького, 40, малий зал 
засідань 
райдержадміністрації, 7 
учасників 

- Карвацька Надія Іванівна, 
начальник архівного відділу 
райдержадміністрації, тел.35-174 

 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 Літературна гра «Таємниця 
шкільного ранця» 

с.Ясениця Замкова, 
бібліотека-філія, 16 учасників 

- Песюк Надія Миколаївна, 
завідувач бібліотеки-філії 
с.Ясениця-Замкова 

 15:00 Тренінг «Побудова кар’єри та 
професійний розвиток» 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 15 учасників 

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

Вівторок 
25.10.2016 

10:00 
 

Нарада з керівниками 
правоохоронних органів району 

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

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

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

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

м.Старий Самбір, � ул.. 
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, 
� ул..21-564 

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

с.Дешичі, 2 учасники - Дика Галина Зіновіївна. 
Спеціаліст І категорії  відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, � ул..22-
340 

 11:00 
 

Особистий прийом громадян 
першим заступником голови 
райдержадміністрації 

м.Старий Самбір, � ул.. 
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, 
� ул..21-657 

 12:00 
 
 

Нарада з головними бухгалтерами 
місцевих рад та бюджетних 
установ.  
Питання: 
1) Підготовка формування 
місцевих бюджетів на 2017 рік та 
бюджетних запитів. 

М.Старий Самбір, � �  � ул.. 
Л.Галицького, 88, фінансове 
управління 
райдержадміністрації, 45 
учасників 

Жук Ігор  
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Петрівська Леся Ігорівна, 
начальник фінансового 
управління 
райдержадміністрації, � ул..21-
529 



 14:00 Інформаційний семінар «Як 
розпочати власний бізнес» 

м.Старий Самбір, � ул.. 
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, � ул..21-564 

 15:00 Засідання комісії з питань розгляду 
заяв громадян щодо призначення 
житлових субсидій та державних 
допомог малозабезпеченим сім’ям 

м.Старий Самбір, � �  � ул.. 
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, � ул..21-
229 

 15:00 Презентація послуг з професійного 
навчання 

м.Старий Самбір, � ул.. 
Л.Галицького,128, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 25 учасників 

- Паплик Катерина Миколаївна, 
провідний фахівець з 
профорієнтації відділу активної 
підтримки безробітних 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, � ул..21-564 

 18:00 Літературно-музична композиція 
«Козацькому роду нема переводу» 

с.Лютовиська, Народний дім, 
10 учасників 

- Квасниця Василь Васильович,  
директор Народного дому 
с.Лютовисько 

Середа  
26.10.2016 

10:00 Інформаційний семінар для 
військовослужбовців та учасників 
АТО 

м.Старий Самбір, � ул.. 
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, 
� ул..21-564 

 10:00 Засідання Школи молодого 
вихователя 

с.Скелівка, навчально-
виховний комплекс І-ІІІ 
ступенів, 20 учасників 

- Фрейдун Марія Михайлівна, 
методист районного 
інформаційно-методичного 
центру відділу освіти 
райдержадміністрації, � ул..21-
186 

 11:00 Нарада з головами сільських рад з 
питання прийняття рішень «Про 
взяття на облік безгосподарних 
ГТС» 

м.Старий Самбір, � ул.. 
Л.Галицького,40, відділ 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, 14 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації 

Курій Ярослав Петрович, 
начальник відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, � ул..21- 
674 

 12:00 Нарада з  представниками 
підприємств житлово-
комунального господарства щодо 
проблемних питань проходження 
осінньо-зимового періоду 2016-
2017 років 

м.Старий Самбір, �  � ул.. 
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, � ул..21-
330 

 14:00 Профінформаційний груповий 
захід для молоді, у тому числі 
учнівської 

м.Старий Самбір, � ул..Лева 
Галицького,128, актовий зал 
районного центру зайнятості, 
22 учасники 

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

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

м.Старий Самбір, � ул.. 
Л.Галицького, 128, кабінет 
директора районного центру 
зайнятості, 10 учасників 

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

 19:00 Концертна програма «Пісенний мій 
краю, любов моя вічна» 

с.Надиби, Народний дім, 30 
учасників 

- Ольшевська Галина Іванівна,  
директор Народного дому 
с.Надиби 

Четвер 
27.10.2016 

10:00 
 

Виїзд працівників Центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді у сім’ї учасників АТО 
для надання соціальних послуг 

с.Страшевичі, 2 учасники - Яким Василь Степанович, 
провідний спеціаліст відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел. 22-340 

 14:00 
 

Семінар «Запобігання  нелегальній 
трудовій міграції, торгівлі  людьми, 
експлуатації дитячої праці» 

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

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

 14:00 
 

 
 

 

Засідання протитуберкульозної 
комісії 
 

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

- Халос Наталя Петрівна, 
завідувач поліклінічного 
відділення, голова 
протитуберкульозної комісії КЗ 
СРР «Старосамбірська ЦРЛ», 
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 учасників 

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

 17:00 Музичний вечір «На веселій 
вулиці» 

с.Велика Волосянка, 
Народний дім, 25 учасників 

- Паславська Наталія Петрівна, 
директор Народного дому 
с.Велика Волосянка 



П’ятниця 
28.10.2016 

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 
 

 11:00 
 
 
 
 
 

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

с.Ріп’яна, 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 

 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 

 19:00 Літературно-музичне свято 
«Родинне вогнище» 

с.Мшанець. бібіліотека-філія,  
16 учасників 

- Кітель Ольга Іванівна, директор 
Народного дому с.Мшанець 

Субота 
29.10.2016 

17:00 Літературний вечір за участю 
В.Пішка «Любіть Україну, як сонце 
любіть» 

с.Бусовисько, Народний дім, 
20 учасників 

- Бігановська Мар’яна 
Володимирівна, директор 
Народного дому с.Бусовисько 

Неділя  
30.10.2016 

13:00 Історична година «День пам’яті 
жертв політичних репресій» 

с.Передільниця, бібліотека-
філія, 11  учасників 

- Гук Світлана Романівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії 
с.Передільниця 

 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 Літературно-музична композиція 
«Від роду-до роду» 

м.Добромиль, Народний дім, 
35 учасників 

- Войтів Любомир Миколайович, 
директор Народного дому 
м.Добромиль 

 


