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П Л А Н 
роботи Колегії Старосамбірської районної державної 

адміністрації на 2018 рік 
 

Дата 
проведення 

             Назва питань Відповідальний 
за підготовку і 
подання 
матеріалів 

  Контролює    
   підготовку 

20.02.2018 
 

Про виконання Програми соціально 
– економічного і культурного 
розвитку Старосамбірського району 
у 2017 році  

М.Масляк 
П.Юрчик 
Г.Манжурова 
Ю.Войтів 
С.Цебак 
Я.Курій 
С.Гриценко  

Р.Пупа 

 Про виконання районного бюджету 
та бюджету району у 2017 році 

Л.Петрівська 
 

Р.Пупа 
 

 Оптимізація витрат на утримання 
бюджетних установ району у 2018 
році 

Л.Петрівська  
П.Юрчик 
Г.Манжурова 
Ю.Войтів 

Р.Пупа 

 Про забезпечення проведення 
призову громадян на строкову 
службу до Збройних сил України та 
військову службу за контрактом 

Н.Ляхович Р.Пупа 

 Інформація про стан виконання 
документів, які перебували на 
контролі у Старосамбірській 
райдержадміністрації в другому 
півріччі  2017 року 

Т.Баршівська М.Год 

 Про підсумки роботи із 
зверненнями громадян в 
Старосамбірській 
райдержадміністрації  в другому  
півріччі 2017 року 

Л.Ляхович 
 

М.Год 
 

17.04.2018 Про виконання Програми соціально 
– економічного і культурного 
розвитку Старосамбірського району 
у І кварталі 2018 року 

М.Масляк 
П.Юрчик 
Г.Манжурова 
Ю.Войтів 
С.Цебак 

Р.Пупа 



Я.Курій 
С.Гриценко 

 Про виконання районного бюджету 
та бюджету району у І кварталі  
2018 року 

Л.Петрівська 
 

Р.Пупа 
 

 Про підсумки роботи бюджетних 
установ, підприємств житлово – 
комунального господарства, 
паливно – енергетичного комплексу 
та дорожнього господарства району  
в осінньо – зимовий  період 2017/18 
року  
 
 
 
 

Т.Зубальський 
М.Масляк 
П.Юрчик 
Г.Манжурова 
Ю.Войтів 
М.Клибаник 
В.Антошик 
В.Гривнак 
М.Яворський 
А.Хомич 
А.Волощак 

Р.Пупа 
 

 Про затвердження заходів по 
підготовці закладів освіти району 
до навчального 2018-2019 року 

Г.Манжурова 
В.Брицький 
П.Куляс  
В.Смолінський 

Р.Пупа 

 Про заходи з підготовки 
проведення оздоровлення дітей та 
учнівської молоді району в літній 
період  2018 року 

С.Цебак 
Г.Манжурова 
В.Брицький 
П.Куляс 
В.Смолінський 

Р.Пупа 

 Про соціальний захист учасників 
бойових дій, які брали участь в 
АТО та членів сімей загиблих 
учасників АТО 

С.Цебак Р.Пупа 

 
 
 

Про стан благоустрою території 
населених пунктів 
Старосамбірського району 

Т.Зубальський  Р.Пупа 

17.07.2018 Про виконання Програми соціально 
– економічного і культурного 
розвитку Старосамбірського району 
у першому півріччі 2018 року  

М.Масляк 
П.Юрчик 
Г.Манжурова 
Ю.Войтів 
С.Цебак 
Я.Курій 
С.Гриценко 

Р.Пупа 

 Про виконання районного бюджету 
та бюджету району у першому  
півріччі 2018 року 

Л.Петрівська 
 

Р.Пупа 
 

 Про хід виконання заходів щодо 
ремонту та обслуговування 
територіальних, районних та доріг 
місцевого значення 

М.Масляк 
В.Гривнак 
М.Яворський 

Р.Пупа 

 Про стан ви конання ремонтно – 
будівельних робіт на об’єктах 

М.Масляк 
П.Юрчик 

Р.Пупа 



соціальної інфраструктури району 
за рахунок бюджетних джерел 
фінансування 

Г.Манжурова 
Ю.Войтів 

 Про стан залучення населення до 
житлових субсидій 

С.Цебак Р.Пупа 

 Про хід підготовки закладів освіти 
до нового навчального 2018 – 2019 
року 

Г.Манжурова Р.Пупа 

 Про виконання заходів, 
спрямованих на запобігання 
корупції у Старосамбірському 
районі 

Х.Ванівська М.Год 

 Інформація про стан виконання 
документів, які перебували на 
контролі у Старосамбірській 
райдержадміністрації у першому  
півріччі  2018 року 

Т.Баршівська М.Год 

 Про підсумки роботи із 
зверненнями громадян в 
Старосамбірській 
райдержадміністрації  у першому 
півріччі 2018 року 

Л.Ляхович  М.Год 

16.10.2018 Про виконання Програми соціально 
– економічного та культурного 
розвитку  району  за  9 місяців  
2018  року 

М.Масляк 
П.Юрчик 
Г.Манжурова 
Ю.Войтів 
С.Цебак 
Я.Курій 
С.Гриценко 

Р.Пупа 

 Про виконання районного бюджету 
та бюджету району за 9 місяців 
2018 року 

Л.Петрівська 
 

Р.Пупа 
 

 Про готовність бюджетних установ, 
підприємств житлово – 
комунального господарства, 
паливно – енергетичного комплексу 
та дорожнього господарства району  
до роботи в  осінньо – зимовий 
період 2018/19 року 

Т.Зубальський 
М.Масляк 
П.Юрчик 
Г.Манжурова 
Ю.Войтів 
М.Клибаник 
В.Антошик 
В.Гривнак 
М.Яворський 
А.Хомич 
А.Волощак 

Р.Пупа 
 

 Про стан погашення заборгованості 
з виплати заробітної плати, пенсій 
та інших соціальних виплат  
підприємствами та установами 
району 

С.Цебак 
К.Борецька 
 

Р.Пупа 



 Про стан ведення лісового 
господарства, охорони лісів та 
використання лісосировинних 
ресурсів у Старосамбірському 
районі 

М.Масляк 
Ю.Мрочко 
Д.Єдинак  

Р.Пупа 

 Про підсумки проведення літнього 
оздоровлення і відпочинку  дітей у 
2018 році 

С.Цебак 
Г.Манжурова 
 

Р.Пупа 

18.12.2018 
 
 
 

Про очікуване виконання Програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку району на 
2018 рік та проект Програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку району на 
2019 рік 

М.Масляк 
П.Юрчик 
Г.Манжурова 
Ю.Войтів 
С.Цебак 
Я.Курій 
С.Гриценко 

Р.Пупа 

 Про очікуване виконання 
районного бюджету та бюджету 
району за 2018 рік та проект 
районного бюджету на 2019 рік. 

Л.Петрівська 
 

Р.Пупа 
 

 Про стан розвитку фізичної 
культури та спорту в 
Старосамбірському районі 

С.Маковський Р.Пупа 
 

 Про стан пасажирських перевезень 
на території Старосамбірського 
району 

М.Масляк 
І.Романяк 
 

Р.Пупа 

 
 
 
 
Керівник апарату  
райдержадміністрації                       /підпис/                                        М.Год 


