Дата
проведення
Час
проведення
Понеділок
23.05.2016
10:00

10:00

23.05.27.05.2016
10:00

Назва заходу

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

Профінформаційний
«Легальна зайнятість»

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
-

семінар

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

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
м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 40, малий
зал
засідань
райдержадміністрації,
7
учасників
м.Старий
Самбір вул.
Галицького, 40, кабінет
начальника відділу освіти,
15 учасників

-

с.Тарнавка, Народний дім,
20 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

-

11:00

Тренінг
для
незайнятих
осіб
«Побудова кар’єри та професійний
розвиток»

11:00

Засідання експертної комісії архівного
відділу райдержадміністрації

14:00

Нарада бухгалтерів та економістів
відділу освіти з питання контролю
своєчасності оплати праці працівників
освіти та їх соціального захисту

15:00

Розважально-виховні заходи для дітей
«Ми діти твої Україно»
Нарада
з
керівниками
правоохоронних органів району

Вівторок
24.05.2016
10:00

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

-

-

-

Цепенда
Микола
Володимирович, голова
райдержадміністрації

10:00

Семінар
для
роботодавців
«Особливості
працевлаштування
громадян, які потребують додаткових
гарантій»

10:00

Проведення перевірки стану виховної
роботи Комунального закладу ЛОР
«Добромильська
спеціальна
загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ
ст.»

м.Добромиль,
школаінтернат, 3 учасники

-

11:00

Особистий прийом громадян головою
райдержадміністрації

Цепенда
Микола
Володимирович, голова
райдержадміністрації

11:00

Нарада з працівниками фінансового
управління райдержадміністрації.
Питання:
1) Щодо збалансування місцевих
бюджетів району у 2016 році в
процесі їх виконання
Виїзд працівників Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді в
сім’ю, яка знаходиться у складних
життєвих обставинах
з
метою
проведення соціальної роботи

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького, 40, кабінет
голови
райдержадміністрації,
3
учасники
м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького,
88,
фінансове
управління
райдержадміністрації, 12
учасників

11:00

-

Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації

с.Міженець, 2 учасники

-

15:00

Профконсультаційний семінар «Жінка
на ринку праці»

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

-

18:00

Літературний вечір «Карби життєвого
шляху В.Стефаника»

с.Тур’є
Народний
учасників

-

Долішнє,
дім,
15

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
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
Карвацька
Надія
Іванівна,
начальник архівного відділу
райдержадміністрації,
тел.35174
Яворський
Мар’ян
Володимирович,
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації,
тел.21161
Козик Марія Іванівна, директор
Народного дому с.Тарнавка
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
Ляхович
Леся
Миколаївна,
головний спеціаліст із звернень
громадян сектору контролю
апарату райдержадміністрації,
тел.21-657
Коліщук Людмила Миколаївна,
т.в.о. начальника фінансового
управління
райдержадміністрації,
тел.21529
Турянська Леся Миколаївна,
начальник відділу соціальної
роботи
Старосамбірського
районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
тел.22-340
Паплик Катерина Миколаївна,
провідний фахівець з питань
зайнятості
відділу сприяння
працевлаштуванню безробітних
Старосамбірського
районного
центру зайнятості, тел.21-564
Стадник
Галина
Петрівна,
директор
Народного
дому
с.Тур’є Долішнє

Семінар з орієнтації на службу в
Збройних Силах України

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

-

11:00

Проведення
соціального
інспектування
прийомної
сім’ї
м.Старий Самбір

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,
176,
9
учасників

-

14:00

Виїзна
зустріч
голови
райдержадміністрації з мешканцями
Солянуватської сільської ради

с.Губичі, Народний дім, 4
учасники

Цепенда
Микола
Володимирович, голова
райдержадміністрації

Середа
25.05.2016
10:00

16:00

15:00

Четвер
26.05.2016
10:00

Профінформаційний семінар для
безробітних
«Презентація
курсів
навчання»

Виїзд працівників Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді в
сім’ю
з метою контролю за
використанням
допомоги
при

с.Солянуватка,
вул.
Центральна, 209, сільська
рада, 4 учасники
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького,
128,
актовий зал районного
центру
зайнятості,
27
учасників

-

с.Созань, 2 учасники

-

м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького, 40, відділ
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації, 10
учасників
м.Старий Самбір, вул.
Л.Галицького, 40, малий
зал
засідань
райдержадміністрації,
7
учасників

-

народженні дитини
11:00

Нарада з керівниками та агрономами
господарств з питань проведення
весняно-польових робіт

11:00

Нарада
з
питання
проведення
ремонтних робіт на дорогах району

11:00

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

с.Стрільбичі, 5 учасників

-

12:00

Засідання
медичної
ради
комунального
закладу
Старосамбірської
районної
ради
«Старосамбірська центральна районна
лікарня».
Питання:
1) Про дотримання санепідрежиму в
пологових
стаціонарах
району
відповідно до наказу МОЗ України №
234 від 10.05.2007 р.;
2) Про профілактику ВІЛ–інфекції в
пологових
відділеннях
району,
попередження вертикальної трансмісії
ВІЛ від матері до дитини;
3) Про стан здійснення державного
санітарно – епідемічного нагляду за
ЛПЗ району;
4) Про стан мед сестринської справи
в ЛПЗ району;
5) Стан управління якістю медичної
допомоги в ЛПЗ району та виконання
вимог наказу МОЗ України №751 та
№752 від 28.09.2012 «Про створення
та
впровадження
медикотехнологічної
документації
зі
стандартизації медичної допомоги в
системі МОЗ України.
Виїзний
прийом
громадян
керівництвом райдержадміністрації у
Волянській сільській раді

м.Старий Самбір,
вул.
Л.Галицького, 86, актовий
зал
поліклінічного
відділення, 46 учасників

-

с.Воля, вул. Центральна,
97, сільська рада, 5
учасників

Профінформаційний
семінар
«Здоровий спосіб життя – запорука
професійного успіху»

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

Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації
-

14:00

15:00

Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації

Кубай Леся Іванівна, провідний
фахівець з питань зайнятості
відділу активної підтримки
безробітних Старосамбірського
районного центру зайнятості,
тел.21-564
Крупа
Олена
Степанівна,
головний спеціаліст відділу з
питань опіки, піклування та
усиновлення служби у справах
дітей
райдержадміністрації,
тел.21-689
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
Дика
Галина
Зіновіївна,
спеціаліст І категорії відділу
соціальної
роботи
Старосамбірського
районного
центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340
Назаревич Олег Ярославович,
головний
спеціаліст
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
тел.21674
Масляк Микола Степанович,
начальник відділу економічного
розвитку,
торгівлі
та
інфраструктури
райдержадміністрації,
тел.21855
Лужецька Галина Михайлівна,
головний спеціаліст сектору з
питань
запобігання
бездоглядності,
безпритульності, профілактики
правопорушень серед дітей
служби
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
тел.21689
Савенко Василь Олексійович,
заступник головного лікаря з
медичного
обслуговування
населення району комунального
закладу
Старосамбірської
районної ради «Старосамбірська
центральна районна лікарня»,
тел.21-754

Ляхович
Леся
Миколаївна,
головний спеціаліст сектору
контролю
апарату
райдержадміністрації,
тел.21657
Паплик Катерина Миколаївна,
провідний
фахівець
з
профорієнтації відділу активної
підтримки
безробітних
Старосамбірського
районного
центру зайнятості, тел.21-564

18:00

Тематичний вечір «Родина-як зірка
єдина»

с.Чаплі, Народний дім, 25
учасників

-

Свято
останнього
дзвоника
загальноосвітніх закладах району

у

Навчальні заклади району,
1000 учасників

10:00

Нарада з працівниками управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

10:00

Засідання дорадчого органу сектору
молоді
та
спорту
райдержадміністрації

10:00

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

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
с.Гуманець, 3 учасники

Цепенда
Микола
Володимирович, голова
райдержадміністрації
Жук
Ігор
Володимирович,
перший
заступник
голови
райдержадміністрації
Войтович
Андрій
Дмитрович, заступник
голови
райдержадміністрації
-

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

-

17:00

Вечір-реквієм «Пам’ятаймо героїв»

с.Велика
Народний
учасників
м.Хирів,
учасників

-

П’ятниця
27.05.2016

Субота
28.05.2016
15:00

18:00

Неділя
29.05.2016
16:00

17:00

Зональні
районні
«Найсильніша
Старосамбірщини»

змагання
людина

Волосянка,
дім,
25
стадіон,

-

-

10

-

Виховна година «Молодь-надія на
майбутнє відродження нації»

с.Городовичі,
Народний
дім, 10 учасників

-

Чемпіонат району з футболу

Футбольні поля
560 учасників

району,

-

День села «Тут все священне, все
живе, бо зветься рідним краєм»

с.П’ятниця, Народний дім,
100 учасників

-

Мандзяк
Мирослав
Миколайович,
директор
Народного дому с.Чаплі
Яворський
Мар’ян
Володимирович,
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації,
тел.21161

Павлечко Галина Дмитрівна,
начальник
управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації,
тел.21219
Маковський Сергій Ігорович,
завідувач сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
тел.21-406
Сич
Тетяна
Анатоліївна,
завідувач 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
Паславська Наталя Петрівна,
директор
Народного
дому
с.Велика Волосянка
Маковський Сергій Ігорович,
завідувач сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
тел.21-406
Луць Андрій Ігорович, голова
ВФСТ «Колос»
Максим’як
Світлана
Ярославівна,
директор
Народного дому с.Городовичі
Маковський Сергій Ігорович,
завідувач сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
тел.21-406
Луць Андрій Ігорович, голова
ВФСТ «Колос»
Підганяк
Наталя
Володимирівна,
директор
Народного дому с.П’ятниця

