Дата
проведення
Час
проведення
Понеділок
16.05.2016
10:00

Назва заходу

Нарада голови райдержадміністрації з
керівниками
управлінь,
відділів,
структурних
підрозділів
райдержадміністрації та служб району

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

Участь голови ОДА
(заступника
голови
ОДА,
керівництва
РДА)
Цепенда
Микола
Володимирович, голова
райдержадміністрації
Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації
Войтович
Андрій
Дмитрович, заступник
голови
райдержадміністрації
-

10:00

Профінформаційний
«Легальна зайнятість»

10:00

Проведення
перевірки
умов
проживання дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах

с.Тур’є, 3 учасники

-

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
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,
128,
актовий зал районного
центру
зайнятості,
20
учасників
с.Кобло, бібліотека-філія,
12 учасників

-

16.05.20.05.2016
10:00

семінар

Місце
проведення
(адреса, назва установи,
орієнтовна
кількість
учасників заходу)
м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 40, малий
зал
засідань
райдержадміністрації, 43
учасники

11:00

Тренінг для осіб, які мають тривалу
перерву в роботі

13:00

Літературно-музичне свято «Ми маму
називаємо святою»

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 проведення перевірки стану
медико-статистичного
обліку
та
достовірності
звітних
даних
в
лікувально-профілактичних закладах
Старосамбірського району.
Нарада бухгалтерів та економістів
відділу освіти з питання контролю
своєчасності оплати праці працівників
освіти та їх соціального захисту

м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 86, актовий
зал
поліклінічного
відділення, 22 учасники

-

м.Старий
Самбір вул.
Галицького, 40, кабінет
начальника відділу освіти,
15 учасників

-

День читання «Усе починається з
родини»

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького, 23, районна
дитяча
бібліотека,
18
учасників
м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 40, кабінет
голови
райдержадміністрації,
5
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,128, актовий
зал
районного центру
зайнятості, 20 учасників

-

14:00

14:00

Вівторок
17.05.2016
10:00

Нарада
з
керівниками
правоохоронних органів району

-

-

Відповідальний за підготовку
заходу (П.І.Б. керівника, №
тел.)
Год
Микола
Михайлович,
керівник
апарату
райдержадміністрації,
тел.21476

Кубай Леся Іванівна, провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу активної підтримки
безробітних Старосамбірського
районного центру зайнятості,
тел.21-5-64
Лужецька Галина Михайлівна,
головний спеціаліст сектору з
питань
запобігання
бездоглядності, безпритульності
та профілактики правопорушень
серед дітей служби у справах
дітей
райдержадміністрації,
тел.21-689
Попович
Володимир
Володимирович,
начальник
відділу
містобудування
та
архітектури
райдержадміністрації,
тел.21331
Пашко Олександра Михайлівна,
начальник
відділу активної
підтримки
безробітних
Старосамбірського
районного
центру зайнятості, тел.21-564
Васютик Любов Михайлівна,
бібліотекар
бібліотеки-філії.
с.Кобло
Савенко Василь Олексійович,
заступник головного лікаря з
медичного
обслуговування
населення району комунального
закладу
Старосамбірської
районної ради «Старосамбірська
центральна районна лікарня»,
тел.21-754

Яворський
Мар’ян
Володимирович,
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації,
тел.21161
Сольчаник Віра Олександрівна,
директор
центральної
бібліотечної системи, тел.21-100

Цепенда
Микола
Володимирович, голова
райдержадміністрації

Год
Микола
Михайлович,
керівник
апарату
райдержадміністрації,
тел.21476

-

Кубай Леся Іванівна, провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу активної підтримки
безробітних Старосамбірського
районного центру зайнятості,
тел.21-564
Манжурова Галина Богданівна,
головний спеціаліст відділу з
питань опіки, піклування та
усиновлення серед дітей служби
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
тел.21689
Яким
Василь
Степанович,
провідний спеціаліст відділу
соціальної
роботи

10:00

Семінар
із
загальних
питань
зайнятості населення та стану ринку
праці

10:00

Проведення
перевірки
умов
проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
в сім’ях опікунів та піклувальників

м.Хирів, 3 учасники

-

11:00

Виїзд працівників Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді в
дитячий будинок сімейного типу з

м.Добромиль, 2 учасники

-

метою проведення соціальної роботи

14:00

Інформаційний семінар з орієнтації на
громадські
та
інші
роботи
тимчасового характеру

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

-

18:00

Диспут
«Що
нащадкам»

с.Ясениця-Замкова,
Народний
дім,
12
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,
128,
актовий зал районного
центру
зайнятості,
20
учасників

-

м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 40, кабінет
першого
заступника
голови
райдержадміністрації,
8
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Лева Галицького, 128,
актовий зал районного
центру
зайнятості,
10
учасників
с.Стрільбичі,
вул.Яблунева, 82, сільська
рада, 4 учасники

Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації

Середа
18.05.2016
10:00

ми

залишаємо

Профінформаційний семінар для осіб
старше 45 років

-

10:00

Нарада з керівниками підприємств
житлово – комунального господарства
щодо підготовки до осінньо-зимового
періоду 2016-2017 років

12:00

Засідання Громадської комісії з
питань довготривалого та родинного
безробіття

14:00

Виїзна
зустріч
голови
райдержадміністрації з мешканцями
Стрільбицької сільської ради

15:00

Профінформаційний семінар для
безробітних
«Презентація
курсів
навчання»

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького, 28, актовий
зал
районного центру
зайнятості, 27 учасників

-

15:00

Фото-подорож «Тобі історія розкаже,
як край наш жив»

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,
23,
центральна
районна
бібліотека, 22 учасників
м.Добромиль, 3 учасники

-

Четвер
19.05.2016
10:00

Проведення
перевірки
умов
проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
в сім’ях опікунів та піклувальників

Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації
Цепенда
Микола
Володимирович, голова
райдержадміністрації

-

10:00

Виїзд працівників центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді в сім’ї
учасників АТО з метою здійснення
соціальної роботи

с.Надиби, с. Сусідовичі, 2
учасники

-

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
Семінар «Попередження зовнішньої
нелегальної трудової міграції та
торгівлі людьми»

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

-

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

-

Перевірка за здійсненням органами
місцевого
самоврядування
делегованих повноважень органів
виконавчої влади у виконавчому
комітеті Лютовиської сільської ради
Засідання
протитуберкульозної
комісії

с.Лютовисько,
вул.
Центральна, 3, сільська
рада, 7 учасників

Год
Микола
Михайлович, керівник
апарату
райдержадміністрації

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,
86,
поліклінічне відділення, 15
учасників

-

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

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

-

11:00

14:00

14:00

15:00

Старосамбірського
районного
центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340
Войтечко Олена Дмитрівна,
провідний фахівець з питань
зайнятості
відділу сприяння
працевлаштуванню безробітних
Старосамбірського
районного
центру зайнятості, тел.21-564
Фрейдун
Марія
Василівна,
директор
Народного
дому
с.Ясениця Замкова
Кубай Леся Іванівна, провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу активної підтримки
безробітних Старосамбірського
районного центру зайнятості,
тел.21-564
Зубальський Тарас Зіновійович,
завідувач сектору житловокомунального господарства та
будівництва
райдержадміністрації,
тел.21330
Яськів Жанна Станіславівна,
начальник відділу сприяння
працевлаштуванню
Старосамбірського
районного
центру зайнятості, тел.21-074
Ляхович
Леся
Миколаївна,
головний спеціаліст із звернень
громадян сектору контролю
апарату райдержадміністрації,
тел.21-657
Паплик Катерина Миколаївна,
провідний
фахівець
з
профорієнтації відділу активної
підтримки
безробітних
Старосамбірського
районного
центру зайнятості, тел.21-564
Сольчаник Віра Олександрівна,
директор
центральної
бібліотечної системи, тел.21-100
Манжурова Галина Богданівна,
головний спеціаліст відділу з
питань опіки, піклування та
усиновлення серед дітей служби
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
тел.21689
Дика
Галина
Зіновіївна
спеціаліст І категорії відділу
соціальної
роботи
Старосамбірського
районного
центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340
Грицик
Оксана
Петрівна,
головний бухгалтер відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
тел.21674

Паплик Катерина Миколаївна,
провідний
фахівець
з
профорієнтації відділу активної
підтримки
безробітних
Старосамбірського
районного
центру зайнятості, тел.21-564
Следзевич
Валентина
Федорівна,
начальник
організаційного відділу апарату
райдержадміністрації,
тел.21558
Халос
Наталя
Петрівна,
завідувач
поліклінічного
відділення,
голова
протитуберкульозної комісії
комунального
закладу
Старосамбірської районної ради
«Старосамбірська
центральна
районна лікарня», тел.21-548
Петрицька
Галина
Мирославівна.
провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу
сприяння
працевлаштуванню безробітних
Старосамбірського
районного

18:00

П’ятниця
20.05.2016
10:00

Літературний
красний»

вечір

«Роде

наш

Нарада з працівниками управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

с.Поляна
Хирівська,
Народний
дім,
10
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького
40,
управління
соціального
захисту населення, 30
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького, 40, сектор
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
6
учасників
м.Старий
Самбір,
3
учасники

-

-

10:00

Засідання дорадчого органу сектору
молоді
та
спорту
райдержадміністрації

10:00

Проведення
перевірки
умов
проживання дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах

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

-

11:00

Засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій

15:00

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

Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації
Войтович
Андрій
Дмитрович, заступник
голови
райдержадміністрації

17:00

Вечір пам’яті героїв «Хлопці підемо,
боротися будемо»

м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 40, малий
зал
засідань
райдержадміністрації, 19
учасників
м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького,
40,
управління
соціального
захисту
райдержадміністрації,
7
учасників
с.Велика
Лінина,
Народний
дім,
35
учасників
с.Губичі, Народний дім, 10
учасників

Субота
21.05.2016
19:00
Неділя
22.05.2016
16:00

17:00

Вечір
поезії
«Пізнаю
милий,рідний край»

свій

-

-

-

-

Чемпіонат району з футболу

Футбольні поля
560 учасників

району,

-

Вечір-реквієм «Мертвим поклонімося
– живим віддаймо шану»

с.Терло, Народний дім, 35
учасників

-

центру зайнятості, тел.21-5-64
Щерба Василь Миколайович,
директор
Народного
дому
с.Поляна Хирівська
Павлечко Галина Дмитрівна,
начальник
управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації,
тел.21219
Маковський Сергій Ігорович,
завідувач сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
тел.21-406
Лужецька Галина Михайлівна,
головний спеціаліст сектору з
питань
запобігання
бездоглядності, безпритульності
та профілактики правопорушень
серед дітей служби у справах
дітей
райдержадміністрації,
тел.21-689
Кубай Леся Іванівна, провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу активної підтримки
безробітних Старосамбірського
районного центру зайнятості,
тел.21-564
Яворський Андрій Іванович,
завідувач сектору з питань
цивільного захисту, тел.21-169

Андрієнко Світлана Степанівна,
головний державний соціальний
інспектор
управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації,
тел.21229
Марунчак Микола Миколайович
директор
Народного
дому
с.Велика Лінина
Гімбалик Тетяна Антонівна,
директор
Народного
дому
с.Губичі
Маковський Сергій Ігорович,
завідувач сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
тел.21-406
Луць Андрій Ігорович, голова
ВФСТ «Колос»
Яворська Тетяна Миколаївна,
директор
Народного
дому
с.Терло

