
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 
06.06.2016 

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 

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 
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, 15 учасників 

- Кубай Леся Іванівна, провідний 
фахівець з питань зайнятості 
відділу активної підтримки 
безробітних Старосамбірського 
районного центру зайнятості, 
тел.21-564 

06.06.-
10.06.2016 

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 у роботі 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького, 128, 
актовий зал районного 
центру зайнятості, 10 
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. 
2) Про результати проведення в 
районі акції «Дні вимірювання 
артеріального тиску населення» 
(термін проведення 16.05. – 
30.05.2016р.р.) 

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 

17:00 Християнська година «Молодь і 
християнська  культура» 

с.Поляна Добромильська, 
Народний дім, 8 учасників 

- Войтів Євгенія Андріївна, 
директор Народного дому  
с.Поляна Добромильська 

Вівторок 
07.06.2016 

09:30 

Нарада з керівниками 
правоохоронних органів району 

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

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
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 у Добромильському 
професійному ліцеї 

м.Добромиль, ПЛ, 2 
учасники 

- Манжурова Галина Богданівна, 
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення серед дітей 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, 15 
учасників 

- Кубай Леся Іванівна, провідний 
фахівець з питань зайнятості 
відділу активної підтримки 
безробітних Старосамбірського 
районного центру зайнятості, 
тел.21-564 

10:00 
 

Проведення перевірки умов 
проживання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
та їх опікунів піклувальників 

с.Страшевичі, с.Кобло, 2 
учасники 

- Крупа Олена Степанівна,  
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689 

11:00 
 

Засідання комісії з перевірки водних 
об’єктів на території району 

c.Чаплі, вул.Шкільна 1, 
сільська рада, 7 учасників 

- Чопко Наталя Володимирівна, 
головний спеціаліст відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, тел.21-
674 

11:00 
 

Шляхи впливу на створення нових 
робочих місць, у тому числі, для осіб 
з особливими потребами 

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

- Кальмук  Іван Михайлович, 
начальник відділу  по роботі з 
роботодавцями 
Старосамбірського районного 
центру зайнятості, тел.21-564 

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

с.Солянуватка, 2 учасники - Дика Галина Зіновіївна, 
спеціаліст І категорії відділу 
соціальної роботи 
Старосамбірського районного 



планового візиту та надання 
соціальних послуг 

центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, тел.22-340 

11:00 
 
 

Нарада з працівниками фінансового 
управління райдержадміністрації. 
Питання: 
1) Щодо виконання дохідної частини 
місцевих бюджетів району за січень-
травень 2016 року 

м.Старий Самбір, � �  вул. 
Л.Галицького, 88, 
фінансове управління 
райдержадміністрації, 11 
учасників 

Жук Ігор 
Володимирович, 
перший заступник 
голови 
райдержадміністрації  

Коліщук Людмила Миколаївна, 
т.в.о. начальника фінансового 
управління 
райдержадміністрації, тел.21-
529 

14:00 Профінформаційний семінар з 
орієнтації на громадські роботи 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 
 
 

Урок екології «Довкілля б᾿є на 
сполох» 

с.П’ятниця, бібліотека-
філія, 14 учасників 

- Чупіль Галина Романівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії  
с.П’ятниця 

19:00 Просвітницька година «Йосип Сліпий 
– символ мучеництва й незламності» 

с.П’ятниця, бібліотека-
філія, 11 учасників 

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

Середа 
08.06.2016 

10:00 
 

Семінар з орієнтації на службу в 
Збройних Силах України 

м.Старий Самбір, вул. 
Л.Галицького,28, актовий 
зал районного центру 
зайнятості, 15 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 у Нижанковицькому 
професійному ліцеї 

смт.Нижанковичі, ПЛ, 2 
учасники 

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

11:00 
 

Нарада з керівниками підприємств 
житлово – комунального господарства 
щодо вирішення проблемних питань 
при підготовці до опалювального 
періоду 2016-2017 років 

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 

11:00 
 

Проведення соціального 
інспектування дитячого будинку 
сімейного типу м.Добромиль 

м.Добромиль, вул. 
Листопадова, 24, 9 
учасників 

- Крупа Олена Степанівна,  
головний спеціаліст відділу з 
питань опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах 
дітей райдержадміністрації, 
тел.21-689  

13:00 Година милосердя «Не соромся 
доброти своєї» 

м.Добромиль, пл.Ринок, 
17, бібліотека-філія, 14 
учасників 

- Скірка Людмила Романівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії 
м.Добромиль 

14:00 Перегляд літератури «Читаймо всією 
сім᾿єю» 

с.Трушевичі, бібліотека-
філія, 14 учасників 

- Теліш Ганнна Іванівна, 
бібліотекар бібліотеки-філії 
с.Трушевичі 

14:00 
 
 
 

16:00 
 
 

Виїзна зустріч голови 
райдержадміністрації з мешканцями 
Мурованської сільської ради 
 

с.Муроване, вул.Шкільна 
1, сільська рада, 4 
учасники 
 
 
с.Тарнавка, Народний дім, 
4 учасники 

Цепенда Микола 
Володимирович, голова 
райдержадміністрації 

 

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

15:00 Профорієнтаційний захід оволодій 
новою професією 

м.Старий Самбір, вул. 
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, тел.21-564 

Четвер 
09.06.2016 

10:00 

Проведення перевірки умов 
проживання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
та їх опікунів піклувальників 

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

10:00 Семінар "Техніка пошуку роботи. 
Використання джерел інформації про 
вакансії"  

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 у сім’ї 
учасників АТО для надання 
соціальних послуг 
 

м.Хирів, 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 Здоровий спосіб життя-запорука 
професійного успіху 

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 

18:00 Літературно-музична композиція с.Слохині,  Народний дім, - Грицай Ольга Володимирівна, 



 
 

«Квіти таланти, земле моя» 
 

25 учасників директор Народного дому 
с.Слохині 

П’ятниця 
10.06.2016 

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 

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 

17:00 Усний журнал «Україна – наш 
спільний дім» 
  

с.Солянуватка, Народний 
дім, 12 учасників 

- 
 

Ситинський Ігор Степанович, 
директор Народного дому 
с.Солянуватка 

Субота 
11.06.2016 

15:00 

Бібліотечні посиденьки «Золототкані 
мрії української душі» 

с.Стрілки, бібліотека-філія, 
12 учасників 

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

19:00 Розважальна програма «Канікул пора-
радіє дітвора» 

с.Лаврів, Народний дім, 25 
учасників 

- Савула Оксана Йосипівна, 
директор Народного дому 
с.Лаврів 

Неділя 
12.06.2016 

16:00 
 

Чемпіонат району з футболу Футбольні поля району, 
560 учасників 

- Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
тел.21-406 
Луць Андрій Ігорович, голова 
ВФСТ «Колос» 

16:00 Зональні районні змагання 
«Найсильніша людина 
Старосамбірщини» 

м.Хирів,  12 учасників - Маковський Сергій Ігорович, 
завідувач сектору молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
тел.21-406 
Луць Андрій Ігорович, голова 
ВФСТ «Колос» 

18:00 Вечір запитань і відповідей «За що 
цінують людину» 

с.Тур’є Долішнє, 
Народний дім, 14 
учасників 

- Стадик Галина Петрівна, 
директор Народного дому 
с.Тур’є Долішнє 

 


