
 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                      Голова         Старосамбірської  
                                                                                      районної    державної адміністрації                              
                                                                                                                             
                                                                                                                               О.Бонк 
                                                                                       12 жовтня  2017 року  
 
                                                                                            

    ЗВІТ 
       про виконання плану роботи  Старосамбірської районної 

                               державної адміністрації  на  ІІІ квартал 2017 року                                      
 № 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконанн
я 
(відповідн
о 
 до плану) 

Стан виконання запланованих заходів (місце 
проведення, фактична дата проведення, хто 
проводив, досягнуті результати, тощо). У 
разі невиконання – вказати причину 

1. Засідання Колегії 
райдержадміністраці
ї: 
- про виконання 
районного бюджету 
та бюджету району у 
І кварталі  2017 
року; 
- про стан надання 
житлових субсидій; 
- про хід підготовки 
закладів освіти до 
нового навчального 
2017 – 2018 року; 
- про виконання 
заходів, 
спрямованих на 
запобігання корупції 
у 
Старосамбірському 
районі; 
- інформація про 
стан виконання 
документів, які 
перебували на 
контролі у 
Старосамбірській 
райдержадміністраці
ї у першому  
півріччі  2017 року; 
 

18.07.201
7 

Головою райдержадміністрації, головою 
Колегії Орестом Бонком 18 липня   2017 року 
проведено засідання Колегії,   на якому 
розглянуто шість питань,  прийнято відповідні 
рішення № 13,14,15,16,17,18, на виконання 
яких  підготовлено   розпорядження голови 
райдержадміністрації  від 27.07.2017 № 310/01-
04, від 27.07.2017 року № 311/01-04,  від 
28.07.2017 року №313/01-04,  від 28.07.2017 
року № 314/01-04, від 31.07.2017 року № 
317/01-04 та доручення голови 
райдержадміністрації від 27.07.2017 року № 
75/01-10 
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 - про підсумки 
роботи із 
зверненнями 
громадян в 
Старосамбірській 
райдержадміністраці
ї  у першому 
півріччі 2017 року 

  

2. Засідання комісії із 
загальнообов’язково
го державного 
соціального 
страхування у 
зв’язку з 
тимчасовою 
втратою 
працездатності та 
витратами, 
зумовленими 
народженням та 
похованням 

01.07.-
30.09.2017 

У  ІІІ  кварталі 2017 року  проведено 6 засідань 
комісії, на яких розглянуто 7 справ про 
призначення матеріального забезпечення та 
надання соціальних послуг застрахованим 
особам по тимчасовій втраті працездатності. 
За результатами засідань оформлено 6 
протоколів  

3. Засідання 
архітектурно – 
містобудівної ради з 
питань розгляду 
містобудівної 
документації  

01.07.-
30.09.2017 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  ІІІ 
кварталі 2017 року не надходило,  засідання 
архітектурно – містобудівної ради з питань 
розгляду містобудівної документації не 
проводилось  

4. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
розвитку сімейної 
медицини 

05.07.2017 5 липня 2017 року проведено засідання 
Координаційної ради з питань розвитку 
сімейної медицини. За результатами засідання 
оформлено протокол №3 та прийнято 
відповідні рішення 

5.  Засідання комісій по 
розгляду питань з 
призначення 
допомоги  
малозабезпеченим 
сім’ям та надання 
житлових субсидій і 
пільг 

11.07.2017 
21.07.2017 
11.08.2017 
18.082017 
08.09.2017 
20.09.2017 

У ІІІ кварталі 2017 року проведено 4  засідання 
комісії, зокрема, 08.08.2017, 30.08.2017, 
14.09.2017, 27.09.2017, на яких  розглянуто 400 
заяв, з них 34 заявникам відмовлено в 
призначенні грошової виплати 

6. Засідання  комісії 
для визначення 
переліку 
сільськогосподарськ
их підприємств , які 
мають право на  

20.07.2017 
17.08.2017 
21.09.2017 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року засідання 
комісії не проводилися в зв’язку  з неподанням  
заявок на відшкодування часткової компенсації 
коштів та відсутності коштів 
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 отримання 
бюджетних коштів 
згідно затверджених 
Програм з обласного  
бюджету на 2017 рік 
та часткової 
компенсації з 
державного 
бюджету 

  

7. Засідання районної 
комісії з питань 
забезпечення 
своєчасності сплати 
податків та 
погашення 
заборгованості із 
заробітної плати, 
пенсій та інших 
соціальних виплат 

01.07.-
30.09.2017 

У ІІІ кварталі 2017 року засідання районної 
комісії з питань забезпечення своєчасності 
сплати податків та погашення заборгованості із 
заробітної плати, пенсій та інших соціальних 
виплат не проводилось, в зв’язку з тим, що 
заборгованості по заробітній платі немає 

8. Засідання 
експертної комісії 
архівного відділу 
районної державної 
адміністрації 

17.07.2017 
21.08.2017 
25.09.2017 

 

Начальником архівного відділу 
райдержадміністрації Н.Карвацькою  у ІІІ 
кварталі 2017 року проведено три засідання 
експертної комісії: 
17 липня 2017 року, на якому: 
- погоджено результати впорядкування 
документів відділення виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхуваннч від 
нещаснтаросамбірському районі Львівської 
області за 2001-2017 роки; 
-погоджено результати впорядкування 
документів ліквідованого  ПП «Ватьра»; 
- схвалено результати впорядкування 
документів Терлівської сільської ради за 2013 – 
2016 роки. 
21 серпня 2017 року, на якому: 
- погоджено результати впорядкування 
документів комунального закладу Львівської 
обласної ради  «Старосамбірський 
протитуберкульозний диспансер» за 2002 -2017 
роки.; 
25 вересня  2017 року, на якому: 
- схвалено результати впорядкування 
документів Дроздовицької сільської ради за 
2005 -2015 роки; 
- погоджено номенклатуру справ на 2017 рік 
Старосамбірського дочірнього 
лісогосподарського підприємства «Галсільліс»  
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9. Засідання комісії з 
питань техногенно-
екологічної безпеки 
та НС 

29.09.2017 У ІІІ кварталі 2017 року проведено три 
засідання комісії, зокрема: 
14 липня 2017 року, на якому розглянуто 
наступні питання: 
-про ситуацію, яка склалася на території 
Солянуватської сільської ради за наслідками 
буревію 5 липня 2017 року; 
- про ситуацію, яка склалася на території 
Добромильської міської  ради за наслідками 
буревію 5 липня 2017 року; 
- про ситуацію, яка склалася на території 
Добромильської номерної лікарні за 
наслідками буревію 5 липня 2017 року; 
- про наслідки пожежі в с. Волошиново 
Старосамбірського району 21 червня 2017 
року. 
22 серпня 2017 року, на якому розглянуто 
питання: 
про забезпечення протипожежного захисту та 
техногенної безпеки сільськогосподарських 
підприємств, зернотоків, місць заготівлі та 
зберігання грубих кормів під час проведення 
жнивної кампанії 2017 року на території 
Старосамбірського району; 
-про підвищення безпеки об’єктів 
життєдіяльності району у період святкових та 
вихідних днів з 24 по 28 серпня 2017 року4 
-про ситуацію, яка склалася на території 
Добромильської міської  ради за наслідками 
буревію 4 серпня 2017 року; 
-про ситуацію, яка склалася на території 
Тернавської сільської  ради за наслідками 
буревію 4 серпня 2017 року. 
31 серпнч 2017 року, на якому розглянуто 
питання: 
-про розгляд звернення жителя с.Муроване Буя 
Миколи Володимировича; 
- про розгляд звернення жительки с. Рожеве 
Куц Іванни Федорівни 

10. Засідання 
спостережної комісії 
при 
Старосамбірській 
районній державній 
адміністрації 

31.07.2017 
31.08.2017 
29.09.2017 
 
 

В ІІІ кварталі 2017 року проведено два 
засідання комісії:  
31 серпня 2017 року, на якому розглянуто 
питання: 
-про обрання тимчасово виконуючого 
обов’язки секретаря спостережної комісії при 
Старосамбірській райдержадміністрації; 
про роботу інспекторів поліції 
Старосамбірського відділення поліції 
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   - Самбірського відділу поліції ГУ НП у 
Львівській області з особами звільненими з 
місць позбавлення волі; 
- про роботу районного центру зайнятості 
населення щодо працевлаштування осіб 
засуджених умовно або до покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі та осіб умовно 
– достроково звільнених  та звільнених після 
відбування покарання. 
29 вересня 2017 року, на якому розглянуто 
питання: 
-про організацію виховної роботи з особами 
умовно – достроково звільненими відбування 
покарання протягом не відбутої частини 
покарання 

11. Засідання комісії з 
питань захисту прав 
дитини 
Старосамбірської 
райдержадміністраці
ї 
 

 До 
31.07.2017 
31.08.2017 
30.09.2017 

Головою райдержадміністрації О.Бонком у ІІІ 
кварталі 2017 року проведено 2 засідання, 
зокрема: 
- 30 серпня 2017 року проведено засідання 
комісії, на якому розглянуто 7 питань; 
-13 вересня 2017 року проведено засідання 
комісії, на якому розглянуто 6 питань 

12. Засідання районної 
комісії з питань 
розрахунків за 
спожиті енергоносії 

10.08.2017  Засідання комісії у ІІІ кварталі 2017 року не 
проводилось у зв’язку з тим, що бюджетні  
установи району, які фінансуються з районного 
бюджету протягом кварталу не мали 
заборгованості за спожиті енергоносії 
7 вересня  2017 року проведено навчальний 
семінар за участю представника паливно-
енергетичного комплексу та енергозбереження 
облдержадміністрації на тему «Впровадження 
системи енергоменеджменту» з керівниками 
закладів охорони здоров’я, освіти  і культури 
та осіб, відповідальних за моніторинг 
споживання  енергетичних ресурсів в закладах 

13. Засідання комісії з 
питань 
упорядкування 
обліку юридичних 
осіб 

23.08.2017 
 

У ІІІ кварталі 2017 року засідання комісії не 
проводилось, у зв’язку з тим, що на даний час  
немає установ для зняття з обліку 



 

 

6 

14. Засідання комісії з 
питань розвитку 
підприємництва у 
Старосамбірському 
районі 

12.09.2017 28 вересня 2017 року організовано громадське 
обговорення дорожньої карти розвитку малого 
і середнього підприємництва у гірських 
районах Львівщини за участю представника 
регіональної філії Національного інституту 
стратегічних досліджень в м.Львів, де взяти 
участь підприємці району.  
13,20,27 липня, 10, 17 серпня та 22,28 вересня 
2017 року відбулися наради з суб”єктами 
господарювання, які задекларували нульові або 
мінімальні зобов’язання сплати до місцевих 
бюджетів  акцизного податку з роздрібної  
торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

15. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
запобігання 
поширенню ВІЛ – 
інфекції СНІДу  

12.09.2017 12 вересня  2017 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
наступні питання: 
- використання швидких тестів для визначення 
антитіл до ВІЛ – інфекції в ЛПЗ району. 
Профілактика  вертикальної трансмісії ВІЛ – 
інфекції від матері до дитини ; 
- про стан роботи ДКТ в районі; 
- стан інфекційної безпеки донорської крові та 
її компонентів в ЛПЗ району. За результатами 
засідання оформлено протокол №3 

16. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
розвитку 
духовності, захисту 
моралі та 
формування 
здорового способу 
життя громадян при 
Старосамбірській 
районній державній 
адміністрації 

19.09.2017 
 

19 вересня 2017 року проведено засідання 
Координаційної ради з питань розвитку 
духовності, захисту моралі та формування 
здорового способу життя громадян при 
Старосамбірській районній державній 
адміністрації. За результатами засідання 
оформлено протокол № 3 

17. Засідання 
Координаційної ради 
Старосамбірської 
райдержадміністраці
ї з питань дітей 

28.09.2017 28 вересня 2017 року  проведено  друге 
засідання Координаційної ради з питань дітей 
Старосамбірської райдержадміністрації, на 
якому розглянуто 2 питання 
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18. Засідання постійно – 
діючої комісії для 
розгляду питань 
охорони  лісів, 
використання, 
збереження та 
відтворення лісових 
ресурсів, діяльності 
об”єктів обробки  
деревини на 
території району  

28.09.2017 
 

Працівниками  відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури районної державної 
адміністрації підготовлено спільно з ДП 
«Старосамбірське ЛМГ» запит на  
фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища 
природоохоронного заходу «Благоустрій парку 
– пам’ятки садово – паркового мистецтва 
«Міженецький парк» в Міженецькому 
лісництві ДП «Старосамбірське ЛМГ» у 2018 
році 

19. Аналіз виконання 
показників 
Програми соціально 
– економічного і 
культурного 
розвитку району у  І 
півріччі 2017 року 

01.07.-
30.09.2017 

Щомісячно відділом  економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури  
райдержадміністрації проводяться підсумки 
соціально економічного і культурного розвитку 
району  для подачі інформації керівництву 
райдержадміністрації та департаменту 
економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та 
промисловості  облдержадміністрації 

20. Проведення аналізу 
рівня заробітної 
плати на 
підприємствах і 
організаціях району 

01.07.-
30.09.2017 

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації у ІІІ 
кварталі 2017 року  проведено аналіз рівня 
заробітної плати на підприємствах і 
організаціях району 
Інформацію  подано керівництву 
райдержадміністрації та департаменту 
економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та 
промисловості  облдержадміністрації. 
Щомісячно подається перелік  суб’єктів 
відповідно до проведеного моніторингу 
подається на  засідання робочої групи з питань 
легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення. 
19.09.2017 року подано в Головне управління 
Держпраці у Львівській області  суб’єкта 
господарської діяльності для проведення 
перевірок  

21. Проведення аналізу 
стану надходжень 
податків до 
бюджетів усіх рівнів 

01.07.-
30.09.2017 

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації: 
- 13,20,27 липня, 10,17 серпня та 22,28 вересня 
2017 року організовано проведення нарад з    
суб’єктами  господарювання, які здійснюють 
торгівлю алкогольними напоями та 
тютюновими виробами на території району; 
-щоквартально проводяться індивідуальні 
співбесіди з суб’єктами  господарювання, 
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   вказаними   в списках платників, які 
задекларували нульові або мінімальні 
зобов’язання   за травень, червень,липень  2017 
року; 
18 вересня 2017 року скеровано керівникам 
установ та служб району,   головам місцевих 
рад  щодо податку на нерухоме майно 

22. Організація 
виконання програм 
розвитку 
Старосамбірського 
району 

01.07.-
30.09.2017 

Проводиться виконання заходів програм 
розвитку Старосамбірського району в межах 
передбачених бюджетних асигнувань 

23. Підготовка 
інформації про 
підсумки соціально 
– економічного і 
культурного 
розвитку району 

До 
10.07.2017 
10.08.2017 
10.09.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2017 року проводилась робота щодо 
підготовки інформації про підсумки соціально 
– економічного і культурного розвитку району  
для подачі керівництву райдержадміністрації 
та департаменту дорожнього господарства, 
транспорту та зв’язу  облдержадміністрації 

24. Підготовка 
інформації про 
будівництво і 
введення в 
експлуатацію 
об’єктів 
промислового  
виробництва та 
інженерно-
транспортної 
інфраструктури 

До 
03.07.2017 
03.08.2017 
03.09.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 03.07, 03.08. та 03.09 
2017 року підготовлено інформацію про 
будівництво і введення в експлуатацію об’єктів 
промислового виробництва та інженерно-
транспортної інфраструктури та подано в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

25. Підготовка 
інформації про 
здійснення 
державних 
закупівель 
бюджетними 
установами 
 

До 
10.07.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 8 липня 2017 року 
підготовлено інформацію про здійснення 
державних закупівель бюджетними установами 
за ІІІ квартал 2017 рік та подано в департамент 
економічної політики облдержадміністрації 

26. Проведення роботи 
щодо наповнення 
державного реєстру 
об’єктів державної 
власності   та 
поновлення 
інформації 

10.07.2017 Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 6 липня 2017 року 
поновлено інформацію державного реєстру 
об’єктів державної власності 
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27. Збір, узагальнення 
та аналіз інформації 
про використання 
енергоносіїв 
бюджетними 
установами 

До 
15.07.2017 
15.08.2017 
15.09.2017 

Проведено аналіз інформації про використання 
енергоносіїв бюджетними установами та 
продано в департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

28. Підготовка 
інформації про хід 
виконання заходів 
місцевих та 
регіональних 
програм розвитку 
малого і середнього 
підприємництва 

До 
20.07.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 20 липня 2017 року 
підготовлено інформацію про хід виконання 
заходів місцевих та регіональних програм 
розвитку малого і середнього підприємництва 
та продано в департамент економічної 
політики облдержадміністрації 

29. Підготовка 
моніторингу цін на 
основні продовольчі 
товари на території 
району 

До 
10.072017 
31.07.2017 
01.08.2017 
10.08.2017 
31.08.2018 
01.09.2017 
10.09.2017 
30.09.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації  10, 30 липня, 10,30 
серпня та 10, 30 вересня  2017 року 
підготовлено інформацію та подано в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

30. Узагальнення 
проведення заходів 
із знешкодження 
борщівника 
Сосновського 

До 
31.07.2017 
31.08.2017 
30.09.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 25 липня, 25 серпня та 25 
вересня  2017 року підготовлено інформацію та 
подано в департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

31. Підготовка 
пропозицій для 
відзначення в 
номінаціях «Кращий 
підприємець» 

28.07.2017 Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 10 серпня  2017 року 
подано в департамент економічної політики 
облдержадміністрації   пропозиції щодо 
кандидатів на номінацію «Краще мале 
підприємство Львівщини» та «Краща жінка-
підприємець Львівщини» 

32. Підготовка 
інформації про 
перегляд 
регуляторних актів  

25.07.2017 Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 25 липня  2017 року 
підготовлено інформацію та подано в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації інформацію про 
здійснення регуляторної політики 
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33. Підготовка 
інформації про 
здійснення 
допорогових 
закупівель 
бюджетними 
установами 

До 
15.07.2017 
15.08.2017 
15.09.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 25 липня, 25 серпня та 25 
вересня  2017 року підготовлено інформацію 
про здійснення допорогових закупівель 
бюджетними установами за звітний місяць 
2017 року та подано в департамент економічної 
політики облдержадміністрації 

34. Узагальнення 
інформації про 
звернення органів 
місцевого 
самоврядування з 
питань 
пасажирських 
перевезень 

До 
10.07.2017 
10.08.2017 
10.09.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 10 липня,  10 серпня та 
10 вересня 2017 року проведено узагальнення 
та подано інформацію в департамент  
дорожнього господарства, транспорту та 
зв'язку облдержадміністрації 

35. Підготовка 
інформації про 
надходження коштів 
міжнародної 
технічної допомоги 

До 
03.07.2017 
03.08.2017 
03.09.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 3 липня,  3 серпня та 3 
вересня 2017 року підготовлено інформацію та 
подано в Департамент міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного співробітництва  

36. Проведення роботи 
щодо легалізації 
робочих місць в 
районі 

01.07.-
30.09.2017 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації проведено роботу щодо 
легалізації робочих місць в районі. В ІІІ 
кварталі 2017 року легалізовано 71 робоче   
місце 

37. Вдосконалення 
організаційно-
методичної  роботи 
по покращенню 
соціальних послуг 
малозабезпечених 
осіб 

01.07.-
30.09.2017 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2017 року 
проведено заходи щодо вдосконалення 
організаційно-методичної  роботи по 
покращенню соціальних послуг 
малозабезпечених осіб 

38. Організація роботи 
щодо підтримки 
діючих 
сільськогосподарськ
их кооперативів 

01.07.-
30.09.2017 

14.07.2017 року начальником відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Курієм Я.П. проведено 
нараду з головами сільських рад з питань 
підтримки  діючих кооперативів 

39. Організація роботи 
щодо оформлення 
документів на 
отримання  дотацій 
фізичними особами 
на утримання корів 
молочного напряму 
продуктивності 4 і 
більше корів 

01.07.-
30.09.2017 

04.07.2017 року начальником відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Курієм Я.П. проведено 
нараду з головами сільських рад з питань 
нарахування та виплати дотації особистим 
селянським господарствам за утримання 4-х і 
більше корів молочного напряму 
продуктивності (виділені кошти в сумі 43,2 
тис.грн ) 
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40. Сприяння 
сільськогосподарськ
им підприємствам у 
проведенні робіт 
щодо внесення 
мінеральних та 
органічних  добрив, 
посіву сидератів  

01.07.-
30.09.2017 

Начальником відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації Курієм Я.П. 9 
серпня 2017 року проведено нараду з 
керівниками сільськогосподарських  
підприємств щодо подання документів на 
конкурсній основі до департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації на фінансову підтримку 
у вигляді дотаціі на площу угідь,  на яких 
проводитимуться заходи із збереження та 
відтворення родючості грунтів (  обласний 
бюджет) 

41. Організація роботи 
щодо 
відшкодування 
сільськогосподарськ
им підприємствам 
вартості за 
придбання доїльних 
апаратів та 
обладнання  

01.07.-
30.09.2017 

В зв’язку з відсутністю звернень,  
відшкодування сільськогосподарським 
підприємствам вартості за придбання доїльних 
апаратів та обладнання  не прводилось 

42. Підготовка 
матеріалів щодо 
здійснення 
інформаційно-
пропагандистської, 
рекламної та 
видавничої 
діяльності у галузі 
туризму, відпочинку  

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2017 року 
проведено збір фотографій та інформації для 
виготовлення інформаційно - 
пропагандистської, рекламної та видавничої 
діяльності у галузі туризму, відпочинку 

43. Розроблення нових 
туристично-
екскурсійних 
маршрутів 
територією району 

01.07.-
30.09.2017 

В зв’язку з відсутністю коштів, розроблення 
нових туристично-екскурсійних маршрутів по 
району у ІІІ кварталі 2017 року не проводилось 
Проводиться робота щодо підготовки 
інформації для нових туристично-екскурсійних 
маршрутів району 

44. Ведення обліку 
об‘єктів туристичної 
інфраструктури 
району 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками  відділу культури 
райдержадміністрації  у ІІІ кварталі 2017 року 
організовано збір інформації про об’єкти 
туристичної інфраструктури,  поновлено базу 
даних туристичних маршрутів  
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45. Виконання 
«Програми 
проведення 
урочистих та 
святкових заходів, 
фестивалів, 
конкурсів на 
території 
Старосамбірського 
району у 2017 році 
за участю 
райдержадміністраці
ї, районної ради, 
відділу культури, 
органів місцевого 
самоврядування» 

01.07.-
30.09.2017 

У ІІІ кварталі 2017 року  на виконання 
Програми виділено та профінансовано 
66844,36 гривень для проведення наступних 
заходів, зокрема: відрядження народних 
колективів, виготовлення афіш, придбання 
квітів (затверджено рішенням сесії 
Старосамбірської районної ради від 14 березня  
2017 року №225) 

46. Виконання районної 
Програми 
«Мистецька освіта 
Старосамбірщини на 
2016 – 2020 роки»  
- збереження та 
розвиток мережі 
шкіл естетичного 
виховання  

01.07.-
30.09.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 10 жовтня 2017 
року кошти  не виділялися для реалізації 
програми  «Мистецька освіта 
Старосамбірщини на 2016 – 2020 роки», 
виконання даної Програми у ІІІ кварталі 2017 
року не проводилось 

47. Виконання 
«Районної  
Програми 
поповнення 
бібліотечних фондів 
Старосамбірської 
ЦБС на 2013 – 2017 
рр.»: 
- забезпечення 
бібліотек  ЦБС 
художньою, 
науково-
популярною та 
дитячою  
літературою; 
- забезпечення 
бібліотек ЦБС  
періодичними 
виданнями 

01.07.-
30.09.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 10 жовтня  2017 
року кошти для реалізації «Районної  Програми 
поповнення бібліотечних фондів 
Старосамбірської ЦБС на 2013 – 2017 рр.» на 
2017 рік не затверджені  та не виділялися, 
виконання даної Програми у ІІІ кварталі 2017 
року не проводилось  
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48. Виконання 
«Програми  
розвитку 
інфраструктури та 
туризму в 
Старосамбірському 
районі на 2012-2017 
роки»: 

- розширення 
туристичної мережі, 
вдосконалення її 
інфраструктури; 

- виготовлення 
рекламних носіїв 
(банерів, буклетів, 
брошур, листівок, 
календариків); 
- розвиток 
спеціалізованих 
форм туризму 
(екологічний, 
геологічний, 
патріотично-
краєзнавчий) 

01.07.-
30.09.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 10 жовтня 2017 
року кошти для реалізації  «Програми  
розвитку інфраструктури та туризму в 
Старосамбірському районі на 2012-2017 роки» 
не затверджено та не  виділялися, виконання 
даної Програми у ІІІ кварталі 2017 року не 
проводилось  
 

49. Виконання 
«Програми розвитку 
музейної справи 
Старосамбірського 
району на 2016-2017 
роки» 
-забезпечення  
музеїв необхідним 
інвентарем; 
-проведення 
ремонтів; 
-виготовлення 
друкованої 
продукції 

01.07.-
30.09.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 10  жовтня  2017 
року кошти для реалізації «Програми розвитку 
музейної справи Старосамбірського району на 
2016-2017 роки» не затверджені  та не 
виділялися, виконання даної Програми у ІІІ 
кварталі 2017 року не проводилось  
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50. Виконання 
«Програми 
покращення 
матеріально-
технічної бази 
закладів культури 
району»: 
-проведення 
капітальних 
ремонтів Народних 
домів; 
- придбання 
комп’ютерів, 
сценічних костюмів, 
придбання звукової 
апаратури та 
музичних 
інструментів 

01.07.-
30.09.2017 

В зв’язку з тим, що станом на 10 жовтня  2017 
року кошти для реалізації Програми  не 
затверджені  та не виділялися, виконання даної 
Програми у ІІІ кварталі 2017 року не 
проводилось  
 

51. Проведення 
соціального 
інспектування, 
контролю за станом 
фінансування 
дитячого будинку 
сімейного типу м. 
Добро миль 

 До  
14.07.2017 
11.08.2017 
08.09.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 14 липня 2017 року, 11 
серпня 2017 року та  8 вересня 2017 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль  
Проведено роботу батьками –вихователями 
щодо до влаштування дітей – вихованців та 
профілактичну роботу з дітьми - вихованцями 

52. Проведення 
соціального 
інспектування, 
контролю за станом 
фінансування 
прийомної сім’ї 
м.Старий Самбір 

До  
28.07.2017 
18.08.2017 
29.09.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 28 липня 2017 року, 18 
серпня 2017 року, 29 вересня 2017 року 
відвідано вихованця прийомної сім’ї м. Старий 
Самбір. 
Проведено профілактичну роботу з дитиною - 
вихованцем     

53. Моніторинг 
виконання 
протипаводкових 
заходів на водних 
об’єктах району  

01.07.-
30.09.2017 

У ІІІ кварталі 2017 року заходи з 
протипаводкового захисту населених пунктів 
району не проводились, в зв’язку з відсутністю 
фінансування з державного бюджету та 
цільових Програм 

54. Проведення заходів 
щодо оптимізації 
мережі 
загальноосвітніх 
навчальних  закладів 
району на 2017-2018 
роки 

01.07.-
30.09.2017 

З метою оптимізації закладів освіти району 
протягом ІІІ кварталу 2017 року реорганізовано 
Волошинівську ЗСШ І-ІІ ст. у Волошинівську 
ЗСШ І ст. та розпочато процес реорганізації 
Передільницької ЗСШ І-ІІ у Передільницьку 
ЗСШ І ст.  
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55. Затвердження та 
проведення заходів 
щодо захисту 
соціальних прав 
дітей 
 

01-
26.09.2017 

Відповідно до плану роботи відділу освіти  
райдержадміністрації методистом районного 
інформаційно-методичного центру 
Б.В.Вориком та учителями історії і 
правознавства у загальноосвітніх навчальних 
закладах району  проведено інформаційні та 
культурно-просвітницькі заходи, круглі столи 
щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини 

56. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів 
Програми у сфері 
житлово-
комунального 
господарства    
Старосамбірського 
району на 2009-2015 
роки 

01.07.-
30.09.2017 

10, 20 липня та  3 серпня 2017 року 
працівниками сектору житлово – комунального 
господарства райдержадміністрації 
здійснювався аналіз даних по 
виконаннюзаходів у сфері житлово - 
комунального господарства Старосамбірського 
району  та проблемних питань 
 

57. комплексного 
розвитку території 
Львівської області 
на 2016-2020 роки 

01.07.-
30.09.2017 

. Боневичі, с. Міженець, с. Зоротовичі, с. 
Пацьковичі, с. Торчиновичі, с. Торгановичі, с. 
Морозовичі та с. Бачина; 
- розроблення проектів землеустрою щодо 
зміни меж населених пунктів с. Поляна та с. 
Слохині 

58. Проведення 
моніторингу щодо: 
 - реалізації схеми 
планування 
території району; 
- стану розроблення, 
оновлення 
містобудівної 
документації на 
регіональному та 
місцевому рівнях 
(схема планування 
території району, 
генеральні плани 
населених пунктів, 
плани зонування 
територій, детальні 
плани територій); 
- забудови та іншого 
використання 
територій 

01.07.-
30.09.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2017 року постійно проводиться моніторинг 
щодо реалізації містобудівної документації на 
місцевому та регіональному рівнях, ведеться 
контроль забудови та іншого використання 
територій шляхом видачі будівельних 
паспортів, містобудівних умов та обмежень на 
забудову земельних ділянок 
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59. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів 
«Програми 
здійснення 
контролю за 
наявністю, станом і 
рухом документів 
НАФ на 2015-2019 
роки» 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2017 року  
проведено звірку наявності документів НАФ 3 
частин фондів ( ІІ кат.), які знаходяться на 
державному зберіганні в архівному відділі 
райдержадміністрації, в кількості 117 справ 

60. Проведення аналізу 
виконання 
видаткової частини 
зведеного бюджету 
району  

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками  фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2017 року проведено аналіз виконання 
видаткової частини зведеного бюджету району 

61. Вивчення стану 
виконання дохідної 
частини зведеного 
бюджету району 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками  фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2017 року проведено аналіз стану виконання 
дохідної частини зведеного бюджету району. 
Усіма місцевими бюджетами виконано дохідну 
частину за підсумками 9 місяців 

62. Підготовка 
пропозицій про 
внесення змін до 
районного бюджету 
та надання 
необхідних 
матеріалів  на  
розгляд сесії 
Старосамбірської 
районної ради  

01.07.-
30.09.2017 

Підготовлено дві пропозиції про внесення змін 
до районного бюджету та надано необхідні 
матеріали для розгляду районною радою 

63. Проведення аналізу 
фінансування 
заробітної плати, 
енергоносіїв та 
соціальних виплат із 
місцевих бюджетів 
району 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками  фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2017 року проведено моніторинг стану виплати 
заробітної плати та проведення розрахунків за 
енергоносії місцевими бюджетами району 

64. Контроль за 
цільовим та 
ефективним  
використанням 
бюджетних коштів 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками  фінансового управління 
райдержадміністрації протягом   вересня  2017 
року проведено перевірку нарахування виплат 
стимулюючого характеру завідуючим 
дошкільних навчальних закладів району при 
дефіциті коштів на оплату праці з 
нарахуваннями 
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65. Забезпечення 
одержання 
адміністративних 
послуг суб’єктам 
звернень в 
приміщенні Центру 
надання 
адміністративних 
послуг 

01.07.-
30.09.2017 

У ІІІ кварталі 2017 року через ЦНАП 
забезпечувалось надання адмінпослуг 
наступних суб’єктів надання адміністративних 
послуг: 

 - Відділом  Держгеокадастру у 
Старосамбірському районі 

- Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації 

- Службою у справах дітей 
райдержадміністрації 

- Управлінням  соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

- Сектором з питань державної реєстрації 
райдержадміністрації 

- Старосамбірським РС ГУ ДМС України у 
Львівській області 

- Управлінням Держродспоживслужби в 
Старосамбірському районі 

66. Підготовка 
пропозицій щодо 
удосконалення 
процедури  надання 
адміністративних 
послуг 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками відділу з питань надання 
адміністративних послуг райдержадміністрації 
подано у відділ економічного розвитку, 
торгівлі та розвитку інфраструктури  
райдержадміністрації для узагальнення та 
направлення в облдержадміністрацію  листи 
щодо проблемних питань та пропозицій щодо 
удосконалення надання адміністративних 
послуг через  ЦНАП 

67. Інформування 
суб’єктів звернень 
про порядок та 
умови отримання 
адміністративних 
послуг в центрі 
надання 
адміністративних 
послуг через засоби 
масової інформації 
та веб-сайт 
райдержадміністраці
ї 

01.07.-
30.09.2017 

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації 
створено розділ «Центр надання 
адміністративних послуг», в якому розміщено 
графік роботи Центру надання 
адміністративних послуг, перелік послуг, які 
можна отримати, вичерпний перелік 
документів та умови отримання відповідної 
послуги. Останнє оновлення інформації 
здійснено у липні 2017 року 
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68. Робота 
адміністраторів в 
електронній системі 
надання 
адміністративних 
послуг «Галерея 
послуг» Львівської 
області та реєстрах 
Міністерства 
юстиції України 

01.07.-
30.09.2017 

Адміністраторами ведеться реєстрація усіх 
адміністративних послуг в електронній системі 
«Галерея  послуг Львівської області» з липня 
2014 року. 

69. Забезпечення 
виконання заходів 
«Програми розвитку 
фізичної культури та 
спорту на 2017-2022 
роки у 
Старосамбірському 
районі» 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками сектору молоді та сорту 
райдержадміністрації  протягом ІІІ кварталу 
2017 року забезпечено виконання заходів 
«Програми розвитку фізичної культури та 
спорту на 2016-2017 роки у Старосамбірському 
районні», зокрема: 

- забезпечено участь районних команд у 
ХХУІ спортивних іграх Львівщини серед міст 
та районів області, в навчально – тренувальних  
зборах для підготовки в чемпіонаті області з 
футболу; 

- закінчено  чемпіонат району  з футболу 
серед команд району І ліги; 

- проведено районну спартакіаду серед 
інвалідів; 

- проведено районні змагання із 
спортивної риболовлі; 

- проведено заходи присвячені Дню 
Незалежності України: 

- проведено святкування Дня фізичної 
культури та спорту 

70. Забезпечення 
виконання заходів  
«Програми розвитку 
молодіжної політики 
у 
Старосамбірському 
районі на 2017-2022 
роки» 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками сектору молоді та сорту 
райдержадміністрації  протягом ІІІ кварталу 
2017 року забезпечено виконання заходів 
«Програми розвитку молодіжної політики у 
Старосамбірському районі на 2017-2022 роки», 
зокрема: 
- проведено заходи з неформальної освіти 
(тренінги, семінари, лекції); 
- проведено заходи Всеукраїнської 
інформаційно-профілактичної акції 
«Відповідальність починається з мене» 
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71. 
 

Виїзні прийоми 
мешканців з 
особистих питань 
керівництвом 
райдержадміністраці
ї (відповідно до 
затвердженого 
графіка) 

01.07.-
30.09.2017 

 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року виїзні 
прийоми мешканців з особистих питань 
керівництвом райдержадміністрації не 
проводились,  зв’язку з тим, що   посади 
першого заступника та заступника голови 
райдержадміністрації вакантні 
 
 

72. Виїзні зустрічі 
голови 
райдержадміністраці
ї у населених 
пунктах 
Старосамбірського 
району  (згідно 
затвердженого 
графіка) 

01.07.-
30.09.2017 

 

Головою районної державної адміністрації у ІІІ 
кварталі 2017 року проведено виїзні зустрічі у 
населених пунктах Старосамбірського району, 
зокрема: 
- 4 липня 2017 року у селах  Тернава, 
П’ятниця, Рожеве та Поляна; 
- 13 липня 2017 року у містах Добромиль, 
Хирів; 
- 20 липня 2017 року у селах Нове Місто, 
Боневичі та Комаровичі; 
- 26 липня 2017 року у селах Спас, Ясениця –
Замкова та Велика Волосянка; 
- 2 серпня 2017 року у селах Тершів та Завадка; 
- 9, 15 серпня 2017 року у селах Грабівниця, 
Городисько, Посада Новоміська; 
- 22 серпня 2017 року у селах Грабівниця, 
Комаровичі; 
- 31 серпня 2017 року у селах Лопушанка _ 
Хомина, Стрілки; 
- 6 вересня 2017 року у селах Терло та 
Максимівка; 
- 7 вересня 2017 року в місті Старий Самбір; 
- 14 вересня 2017 року у селі Библо; 
- 19 вересня 2017 року у селах Чижки, Дешичі, 
Саночани та Грушатичі; 
- 26 вересня 2017 року в селі Губичі. 

73. Надання методичної 
та практичної 
допомоги 
сільськогосподарськ
им 
товаровиробникам  
для завершення 
процесу 
врегулювання 
майнових відносин в 
реорганізованих 
підприємствах 
 

26.07.2017 
23.08.2017 
27.09.2017 

 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
- 27 липня 2017 року  надано консультації 
голові  Старосолянської сільської ради Фолису 
О.Д. по питанню  видачі земельних паїв в 
натурі Гаврину І.В. (орендую юридична особа 
без підтверджуючих документів); 
- 23 серпня  2017 року  надано роз’яснення 
голові Трушевицької сільської ради Стрілці Р.І. 
щодо майна, яке не отримав під час 
врегулювання майнових відносин пайовик 
Коваль М.М. у СК «Трушевичі»;  
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   -18 вересня 2017 року  надано роз’яснення 
голові ЦМК СК «Трушевичі» Шеховичу В.М. 
с.Трушевичі,  щодо отримання в натурі майна 
Коваль М.М. згідно рішення загальних зборів 
пайовиків 

74. Ініціювання питання 
перед ПФ, 
податковою 
службою району з 
метою сплати 
боргових 
зобов”язань про 
ініціювання 
ліквідації недіючих 
сільськогосподарськ
их підприємств 

28.09.2017 
 

27 вересня 2017 року начальником відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Курієм Я.П. надано 
методичні рекомендації  керівнику 
сільськогосподарського підприємства  ФГ  
«Кремінь» Лозинському П.О. щодо передачі 
архіву підприємства 

75. Організація 
виконання заходів 
Програми діяльності 
Уряду 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2017 року: 
- підготовлено та подано в 
облдержадміністрацію:  
-Інвестиційно - привабливі проекти , які 
можуть бути потенційно - цікавими для  
інвесторів; 
-пропозиції щодо доопрацювання проекту 
Програми розвитку гірських територій 
Львівської області; 
-пропозиції з реалізації у 2018-2022 роках 
проектів щодо будівництва, добудови, 
капітального ремонту стратегічних об’єктів 
соціально-інженерної інфраструктури гірських 
територій; 
-пропозиції з «Переліку природоохоронних 
заходів, фінансування яких буде здійснюватись 
з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2018 році» 

76. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку 
Старосамбірського 
району на 2017 рік 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками  відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації проводяться підсумки 
соціально - економічного і культурного 
розвитку району  для прийняття відповідних 
рішень з забезпечення реалізації заходів з 
виконання Програми. 
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77. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку Львівської 
області на 2017 рік 
(в частині, що 
стосується 
Старосамбірського 
району) 

 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації подано в Департамент 
економічної політики облдержадміністрації: 
- інформацію  щодо спрямування коштів та 
проведення касових видатків в розрізі об’єктів, 
що фінансуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, 
бюджету розвитку обласного бюджету, 
субвенції з державного бюджету  місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури 
ОТГ, субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, Програми проведення 
обласного конкурсу мікропроектів місцевого 
розвитку у Львівській області на 2016-2020 
роки; 
-прогнознозні показники потреби у фахівцях та 
робітничих кадрах на 2018 рік. 
Протягом серпня – вересня 2017 року 
надавалась організаційно – правова допомога 
усім хто виявив намір подати запит на 
фінансування з ОФОНПС на 2018 рік. 
Протягом вересня 2017 року  проводилась 
робота щодо координації розробки проекту 
регіонального розвитку, який може 
реалізовуватися  за рахунок коштів державного 
бюджету, отриманих від Європейського 
Союзу: «Розвиток туристичного потенціалу 
Старосамбірського району, шляхом організації 
та проведення фестивалів та конкурсів 

78. Організація 
виконання рішень 
сесії 
Старосамбірської  
районної ради   

01.07.-
30.09.2017 

Керівництвом  райдержадміністрації 
видаються доручення на виконання рішень 
сесії Старосамбірської районної ради,  де 
вказуються конкретні виконавці та терміни 
виконання 

79. Забезпечення 
виконання вимог 
законодавства щодо 
призначення 
грошових виплат і 
компенсацій 

01.07.-
30.09.2017 

Управлінням  соціального захисту населення  
райдержадміністрації  у ІІІ  кварталі 2017 року: 
- призначено ДСД –11997 сім’ям на суму 
41983,2 тис.грн.; 
- призначено житлові субсидії – 10247 сім’ям 
на суму 3421,20 тис.грн 
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80. Забезпечення 
проведення звірок з 
організаціями – 
надавачами 
комунальних послуг 

01.07.-
30.09.2017 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації  у ІІІ кварталі 2017  року 
проведено звірку з 13 організаціями – 
надавачами житлово – комунальних послуг  

81. Поповнення 
Єдиного державного 
автоматизованого 
реєстру пільговиків 

01.07.-
30.09.2017 

Управлінням соціального захисту населення  
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2017 року  
введено до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків – 430 
громадян  

82. Організація роботи 
по збору і видачі 
посвідчень 
багатодітних сімей 
та дітей, 
продовження строку 
дії 

01.07.-
30.09.2017 

У ІІІ кварталі 2017 року  управлінням 
соціального захисту населення   
райдержадміністрації видано 24   посвідчення 
батькам  та 75 посвідчень дітям з  багатодітних 
сімей  

83. Організація роботи 
щодо прийому 
документів для 
присвоєння 
мешканцям району 
почесного звання 
Мати-Героїня 

01.07.-
30.09.2017 

У ІІІ кварталі 2017 року прийнято  2 пакети 
документів у  громадян району  для 
присвоєння їм  почесного звання Мати – 
Героїня 

84. Перевірка шкіл з 
питань 
“Вдосконалення 
постійного 
контролю за 
охопленням 
навчанням і 
вихованням дітей і 
підлітків шкільного 
віку” 

05.09.-
26.09.2017  

З 4 по 30 вересня 2017 року  здійснювалась  
перевірка навчальних закладів  щодо 
охоплення дітей шкільного віку навчанням. За 
даними (форма Ф3), які подають навчальні 
заклади, всі діти приступили до навчання 

85. Заходи із 
забезпечення 
безпеки дорожнього 
руху 

01.09.-
30.09.2017 

З 1 по 30 вересня 2017 року  методистом 
районного інформаційно-методичного центру 
Шийко О.М.  проведено конкурс рейд «Увага 
діти на дорозі». Учнів ознайомлено із 
правилами дорожнього руху 

86. Розроблення заходів 
щодо соціального 
захисту  дітей-сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

До 
30.09.2017 

На виконання вимог постанови КМУ від 25 
серпня 2005 року №823 «Про затвердження 
Порядку надання одноразової допомоги дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, після досягнення 18-річного віку» 
підготовлено  проект наказу про надання даної 
допомоги 7 дітям відповідного статусу, яким у 
2017 році виповнюється 18 років 
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87. Виконання заходів 
щодо виконання 
Національної 
стратегії розвитку 
освіти в Україні  

01.07-
30.09.2017 

З метою оптимізації закладів освіти району 
реорганізовано Волошинівську ЗСШ І-ІІ ст. у 
Волошинівську ЗСШ І ст.та розпочато процес 
реорганізації Передільницької ЗСШ І-ІІ у 
Передільницьку ЗСШ І ст. 

88. Встановлення 
пандусів та похилих 
площин в загально 
навчальних закладах 
району 

11.08-
30.09.2017 
 

У зв’язку із відсутністю фінансування нові 
пандуси та похилі площини у закладах  освіти 
не встановлювались  

89. Ведення обліку та 
особових справ 
дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, дітей, 
які потрапили в 
складні життєві 
обставини, 
кандидатів в 
усиновлення,  
прийомних батьків 
та батьків - 
вихователів 

До 
31.07.2017 
До 
31.08.2017 
До 
30.09.2017 

На обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації  перебуває 42 дітей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, 
які проживають у 15 сім’ях , батьки яких 
ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків та 51 дитина-сирота та дитина, 
позбавлена батьківського піклування. 
 У ІІІ кварталі 2017 року поставлено на облік 
дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах 6 дітей, з 3 сімей, знято з обліку 1 
дитину, яка проживає у  1 сім’ях . 
Проводиться укомплектування особових справ 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування та дітей, які знаходяться на 
профілактичному обліку.   

90. Ведення обліку 
здійснення заходів 
щодо соціального 
захисту дітей-сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
забезпечення 
контролю за 
дотриманням 
законодавства у цій 
сфері 

До 
31.07.2017 
До 
31.08.2017 
До 
30.09.2017 

На первинному обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 16 дітей-сиріт 
та 35 дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
Знято з первинного обліку 3 дітей у зв’язку з 
поверненням батькам  на виховання у сім’ю,  1 
дитину, позбавлену батьківського піклування у 
зв’язку з досягненням повноліття та взято на 
первинний облік 1 дитину, позбавлену 
батьківського піклування.  
Проводиться укомплектування особових справ 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

91. Організація  обліку 
дітей, які можуть 
бути усиновлені, 
осіб, які бажають 
усиновити дитину  
проведення  
перевірок   за 
дотриманням прав 
дітей після 
усиновлення 

До 
31.07.2017 
До 
31.08.2017 
До 
30.09.2017 

В службі у справах дітей райдержадміністрації 
на обліку перебуває 10 дітей,  які можуть бути 
усиновлені. 
У липні 2017 року встановлено контакт та 
надано висновок на усиновлення 1 дитини 
іноземними усиновлювачами. 
 15 серпня 2017 року проведено перевірку умов 
проживання та виховання усиновленої дитини 
на території Верхньолужоцької сільської ради  
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92. Ведення Єдиного 
електронного банку 
даних дітей – сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, дітей, 
що підлягають 
усиновленню, дітей, 
які потрапили в 
складні життєві 
обставини, 
прийомних батьків 
та батьків - 
вихователів 

01-
31.07.2017 
01-
31.08.2017 
01-
30.09.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2017 року проведено оновлення даних Єдиного 
електронного банку даних про дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, і 
сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, батьків-
вихователів 

93. Здійснення 
контролю за 
матеріальним 
забезпеченням 
дитячого будинку 
сімейного типу в 
м.Добромиль, 
прийомної сім’ї м. 
Старий Самбір, 
станом життя, 
здоров’я, фізичного 
і психічного 
розвитку вихованців 
та прийомної 
дитини 

До 
10.07.2017 
До 
10.08.2017 
До 
10.09.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 14 липня 2017 року, 11 
серпня 2017 року, 8 вересня 2017 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль та 28 липня 2017 року, 18 серпня 
2017 року, 29 вересня 2017 року вихованця 
прийомної сім’ї м. Старий Самбір. 
У ІІІ кварталі 2017 року виплачено грошове 
забезпечення батькам-вихователям та  
соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, які 
проживають у ДБСТ  та виплачено грошове 
забезпечення прийомним батькам та соціальна 
допомога дитині, позбавленій батьківського 
піклування, яка проживає у прийомній сім’ї у 
сумі 95457.81 грн.   

94. Ведення реєстру 
житла та майна 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування та  
обліку нерухомого 
майна дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

До 
31.07.2017 
До 
31.08.2017 
До  
30.09.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації оновлено реєстр житла та 
майна  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, облік нерухомого 
майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, інформацію введено 
до Єдиного електронного банку 
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95. Організація роботи 
та надання 
практичної 
допомоги органам 
місцевого 
самоврядування 
щодо виконання 
заходів у сфері 
цивільного захисту 

01.07.-
30.09.2017 

Сільським, селищним, міським радам району 
надано методичну допомогу з питань 
утримання захисних споруд цвіль ного захисту 
у мирний час та особливий період, здійснення 
протизсувних заходів на підвідомчих 
територіях, запобігання надзвичайних ситуацій 
пов’язаних із випалювальнням сухої 
рослинності та побутового сміття 

96. Моніторинг 
виконання 
підприємствами 
житлово – 
комунального 
господарства заходів 
з енергозбереження 

01.07- 
30.09.2017 

Сектором  житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2017 року  
здійснювався аналіз впроваджених заходів з 
енергозбереження на підприємствах житлово – 
комунального господарства 

97. Моніторинг 
виконання 
підприємствами 
ЖКГ заходів з 
оснащення 
приладами 
технологічного 
обліку 

01.07- 
30.09.2017 

Працівниками сектору житлово – 
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації щовівторка протягом ІІІ 
кварталу 2017 року здійснювався контроль по 
підготовці заходів підприємствами тепло - 
водопостачання  щодо встановлення та повірки  
лічильників 

98. Моніторинг 
виконання    
органами місцевого 
самоврядування 
питань дотримання 
законодавства щодо 
встановлення 
тарифів 

01.07.-
30.09.2017 

Працівниками сектору житлово – 
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2017 року проведено аналіз вихідних даних, 
наданих місцевими радами щодо необхідності 
зміни тарифів на комунальні послуги 

99. Видача будівельних 
паспортів забудови 
земельних ділянок 

01.07.-
30.09.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом ІІІ кварталу 
2017 року видано 11  будівельних паспортів 
забудови земельних ділянок 

100. Видача висновку 
про погодження 
проекту 
землеустрою щодо 
відведення 
земельної ділянки 

01.07.-
30.09.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  ІІІ кварталі 2017 року 
видано 16 висновків про погодження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

101. Видача 
містобудівних умов 
та обмежень 
забудови земельної 
ділянки 

01.07.-
30.09.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом ІІІ кварталу 
2017 року  будівельні  паспорти забудови 
земельної ділянки не видавались 
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102. Видача паспорту 
прив’язки 
тимчасової споруди 
для провадження 
підприємницької 
діяльності 

01.07.-
30.09.2017 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  ІІІ кварталі 2017 року 
паспорти прив’язки тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності не 
видавались, у зв’язку з відсутністю звернень 
громадян 

103. Дотримання норм 
чинного 
законодавства у 
сфері надання 
адміністративних 
послуг та послуг 
дозвільного 
характеру. 

01.07.-
30.09.2017 

Робота Центру ведеться із дотриманням норм 
чинного законодавства у сфері надання 
адміністративних послуг та послуг дозвільного 
характеру 

104. Проведення 
Моніторингу 
упорядкування 
архівних документів 
та передавання на 
державне зберігання 
в архівному відділі 
райдержадміністраці
ї 

01.07.-
30.09.2017 

У ІІІ кварталі 2017 року архівним відділом 
райдержадміністрації на державне зберігання 
прийнято управлінську документацію в 
кількості 124 одиниці зберігання таких частин 
фондів: 
- Грушатицької сільської ради за 1998-2015 
роки в кількості 62 од.зб; 
-Тершівської сільської ради за 2009-2015 роки 
в кількості 33 од.зб.; 
- Старосамбірської міжрайонної виконавчої 
дирекції Львівського обласного відділення 
Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності за 2016 рік в кількості 8 
од.зб.; 
- Терлівської сільської ради за 2013-2016 роки 
в кількості 21 од.зб 

105. Підготовка звіту та 
пояснювальної 
записки  про 
виконання 
районного бюджету 
за І півріччя 2017 
року  з подальшим 
його поданням на 
розгляд сесії 
Старосамбірської 
районної ради 

01.07-
30.09.2016 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації підготовлено та 7 серпня 
2017 року подано голові Старосамбірської 
райдержадміністрації звіт про виконання 
районного бюджету за І півріччя для 
подальшого його подання на розгляд сесії 
Старосамбірської районної ради 

106. Підготовка проектів 
рішень та проектів 
розпоряджень щодо  
внесення змін до 
районного бюджету 
Старосамбірського 
району  на 2017 рік 

01.07-
30.09.2016 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації впродовж ІІІ кварталу 
2017 року підготовлено та подано в районну 
раду 2 проекти рішень про внесення змін до 
районного бюджету , а також 30 проектів 
розпоряджень голови райдержадміністрації з 
питань, пов’язаних з виконанням бюджету  
району 
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107. Підготовка звіту про 
роботу 
Старосамбірської 
райдержадміністраці
ї у ІІ кварталі 2017 
року 

До  
15.07.2017 

Організаційним відділом   апарату 
райдержадміністрації узагальнено матеріали по 
виконанні планів роботи відділів, управлінь та 
структурних підрозділі райдержадміністрації у 
ІІ кварталі 2017 року. Підготовлений звіт 11 
липня 2017 року   затверджено головою  
райдержадміністрації 

108. Огляд готовності 
навчальних закладів 
освіти до нового 
2017-2018 
навчального року 

01-
15.08.2017 

З 1 по 15 серпня 2017 року  комісією, 
затвердженою наказом відділу освіти 
райдержадміністрації здійснено об’їзд закладів 
освіти району щодо перевірки підготовки 
загальноосвітніх навчальних закладів до 
нового навчального року та збезпечення 
виконання вимог з охорони праці. За 
підсумками  проведеної перевірки складено 
відповідні акти 

109. Комісійні виїзди за 
зверненнями 
громадян щодо 
дотримання 
будівельних норм і 
правил при забудові 
територій 

01.07.-
30.09.2017 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року проведено 4 
комісійні виїзди згідно звернень громадян та 
надано обґрунтовані відповіді згідно чинного 
законодавства 

110. Надання практичної 
допомоги  
сільськогосподарськ
им підприємствам   з 
питань  розвитку  
галузі рослинництва 
тваринництва, 
розвитку 
фермерства 

14.07.2017 
10.08.2017 
15.09.2017 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
- 14 липня 2017 року  проведено виїзд у 
Новоміську сільську раду та надано 
консультації  голові ФГ «Агро Захід» 
Лужицькому  М.В. з питань догляду  за 
яблунями  та ягідниками; 
-10 серпня 2017 року спільно з інспектором  
фітосанітарного управління 
Держпродспоживслужби Костенко Л.С. 
проведено виїзд у сільськогосподарські 
підприємства району по обстеженню стану сої  
на ураження шкідниками; 
12 вересня 2017 року надано методичні 
рекомендації голові ФГ «ПСП і Компанія» 
  

   Поповичу П.Р. по питаннях нарахування та 
виплати орендної плати за користування 
земельними паями 
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111. Надання допомоги 
по веденню 
первинного 
бухгалтерського 
обліку головним 
бухгалтерам 
сільськогосподарськ
их підприємств 

18.07.2017 
 

18 липня 2017 року головним спеціалістом  
відділу  Грицик О.П.  проведено консультації  
по правильності заповнення  квартальної  
звітності. (баланс та форма 2 ) 

112. Надання методичної 
допомоги сільським 
радам  з питань 
розвитку сільських 
територій та 
створення 
кооперативів 

06.08.2017 
 
 
 

4 серпня 2017 року працівниками відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації   проведено виїзд у  СОК 
«Засіки» с.Комаровичі щодо вирішення 
питання заготівлі та зберігання картоплі та 
овочів 

113. Виїзд у 
сільськогосподарськ
і  підприємства по 
перевірці 
дотримання вимог 
по охороні праці, 
техніки безпеки, 
безпеки дорожнього 
руху та 
протипожежної 
безпеки 

04.07.2017 
 

4 липня 2017 року працівниками відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації здійснено виїзд  у 
сільськогосподарські підприємства по 
перевірці   проведення інструктажу по техніці 
безпеки і охороні праці та по  перевірці 
готовності сільськогосподарської  техніки під 
час проведення жнив 

114. Проведення 
зустрічних 
перевірок по 
підприємствах, 
організаціях, 
установах, різних 
форм власності 
шляхом запиту або 
із відвідуванням 
місця роботи 

28.07.2017 
26.08.2017 
29.09.2017 

В ІІІ кварталі 2017 року управлінням  
соціального захисту населення 
райдержадміністрації  проведено 2585 
зустрічних перевірок: 4 шляхом перевірки по 
підприємствах; 2581– шляхом запитів. 
Кількість обстежених сімей, проведених з 
метою підтвердження їх права на призначення 
соціальних допомог – 294 

115. Організація роботи 
із соціальними  
працівниками  
органів місцевого 
самоврядування 

28.07.2017 
25.08.2017 
22.09.2017 

Управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2017 року 
проведено перевірку роботи 2 соціальних 
працівників  20.07.2017 в с.Стар’ява,   
28.08.2017 в с. Княжпіль 

116. 
 

Тематичні 
моніторинги  
бібліотек – філій: 
- з питань 
бібліотечно – 
бібліографічного 
обслуговування 
користувачів 

01.07.-
30.09.2017 

Дирекцією, методичним відділом 
Старосамбірської ЦРБ  у ІІІ кварталі 2017 року  
надано практичну та методичну допомоги з 
питань бібліотечно-бібліографічного 
обслуговування користувачів: бібліотека-філія 
для дорослих с.Губичі (14  липня 2017 року), с. 
Стара Ропа (17 серпня 2017 року) 
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117. Виїзди в  Народні  
Доми з метою 
надання методичної 
допомоги в роботі 
 

01.07.-
30.09.2017 

У ІІІ кварталі 2017 року методистами 
районного Народного дому було надано 
практичну та методичну допомогу Народним 
домам сіл: Мшанець, Галівка, Плоске, Виців, 
Бабино (4 липня 2017 року); Волошиново, 
Росохи, Біличі, Стрільбичі (11 липня 2017 
року); Чаплі, Іванів, Райнова, Гуманець (18 
липня 2017 року); Сусідовичі, Надиби (27 
липня 2017 року); Ріпяно, Смерічка, Дністрик, 
Головецько, Золотнівка, Тисовиця (8 серпня 
2017 року); Великосілля, Соснівка, Велика 
Лінина, Лаврів (15 серпня 2017 року); 
Скелівка, Засадки, Городовичі, Слохиня, 
Поляна Хирівська (31 серпня 2017 року); 
Терло, Лібухова (5 вересня 2017 року); Тур’є, 
Тур’є Заділок, Ясениця Замкова, Волосянка (12 
вересня 2017 року); Муроване, Березів, 
Тарнавка (19 вересня 2017 року); Лютовисько, 
Раково, Буково (28 вересня 2017 року) 

118. Проведення 
перевірок місць 
концентрації дітей, 
ведення обліку 
дітей, що 
проживають у 
неблагополучних 
сім’ях, проведення 
профілактичної 
роботи з дітьми з 
метою запобігання 
вчинення ними 
правопорушень     

01-
31.07.2017 
01-
31.08.2017 
01-
30.09.2017 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року  працівниками 
служби у справах дітей райдержадміністрації 
проведено перевірки умов проживання  6 дітей, 
які проживають у 3 сім’ях,    в яких батьки або 
особи що їх заміняють, ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків   
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119. Участь в операціях з 
метою профілактики 
бездоглядності та 
безпритульності 
серед дітей: ,,Діти 
вулиці ”, ,,Вокзал ”, 
Всеукраїнського 
рейду ,,Урок ”. 

01-
31.07.2017 
01-
31.08.2017 
01-
30.09.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації спільно з 
Старосамбірським ВП Самбірського відділу 
поліції ГУ НП у Львівській області  у ІІІ 
кварталі 2017 року проведено 6 рейдів щодо 
виявлення  неповнолітніх, схильних до 
бродяжництва та жебракування, зокрема: 
05.07.2017 – на території Терлівськоїї сільської 
ради. 
27.07.2017 – на території Тисовицької сільської 
ради. 
07.08.2017-  на території Трушевицької 
сільської ради. 
19.08.2017- на території Топільницької 
сільської ради. 
04.09.2017 – на території Ясениця-Замківської 
сільської ради. 
26.09.2017- на території Старосолянської 
селищної ради. 
За результатами проведених перевірок, не 
виявлено  неповнолітніх, схильних до 
бродяжництва та жебракування 

120. Проведення 
перевірки умов 
проживання дітей, 
які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах  та 
індивідуальної 
профілактичної 
роботи з дітьми, які 
виховуються в 
сім’ях, батьки яких 
не виконують своїх 
обов’язків щодо 
виховання дітей. 

До 
31.07.2017 
До 
31.08.2017 
До  
30.09.2017 

Протягом ІІІ кварталу  2017 року  
працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації  проведено перевірку 
умов проживання  25 дітей, які проживає у 8 
сім’ях та перебуває на профілактичному обліку 
 

121. Перевірка виховної 
роботи в навчальних 
закладах району  
(згідно окремого 
графіка) 
 
 

До 
30.07.2017 
До 
28.08.2017 
До  
29.09.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації проведено перевірки: 
28.09.2017 у Новоміській ЗСШ І-ІІІ ступенів 
29.09.2017 у Раківській ЗСШ І-ІІІ ступенів 
За результатами перевірок складено відповідні 
довідки 
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122. Проведення 
перевірки умов 
проживання  дітей – 
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та їх 
опікунів 
піклувальників 
 

До 
31.07.2017 
До 
31.08.2017 
До  
30.09.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2017 року 
проведено перевірки умов проживання  дітей – 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та їх опікунів піклувальників на 
території наступних місцевих рад: 
4 липня 2017 року– на території Тернавської 
сільської ради. 
6 липня 2017 року – на території Волянської 
сільської ради. 
11 липня 2017 року – на території Чаплівської 
сільської ради. 
13 липня 2017 року – на території Ясениця-
Замківської сільської ради. 
18 липня 2017 року – на території 
Сусідовицької сільської ради. 
20 липня 2017 року – на території Новоміської 
сільської ради. 
25 липня 2017 року – на території 
Великосушицької сільської ради. 
27 липня 2017 року – на території Білицької 
сільської ради. 
У вересні 2017 року проведено 2 перевірки 
умов проживання  дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та їх 
опікунів піклувальників, зокрема, -  на 
території Тернавської та Волянської сільських 
рад 

123. Проведення 
перевірок, щодо 
забезпечення 
збереження житлових 
та майнових прав 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

До 
31.07.2017 
До 
31.08.2017 
До  
30.09.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2017 року 
проведено перевірки на території наступних 
місцевих рад: 
4 липня 2017 року– на території Тернавської 
сільської ради. 
6 липня 2017 року – на території Волянської 
сільської ради. 
11 липня 2017 року – на території Чаплівської 
сільської ради. 
13 липня 2017 року – на території Ясениця-
Замківської сільської ради. 
18 липня 2017 року – на території 
Сусідовицької сільської ради. 
20 липня 2017 року – на території Новоміської 
сільської ради. 
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   25 липня 2017 року – на території 
Великосушицької сільської ради. 
27 липня 2017 року – на території Білицької 
сільської ради. 
Проведено підготовку документів та 3 серпня 
2017 року підписано договір купівлі-продажу 
квартири для 2 дітей-сиріт  
1 вересня 2017 року проведено урочисте 
вручення ключів від квартири придбаної для 2 
дітей-сиріт за кошти обласного та районного 
бюджетів 

124. Ведення контролю за 
функціонуванням 
ДБСТ м. Добромиль 
та прийомною сім’єю 
м. Старий Самбір 

До 
14.07.2017 
28.07.2017 
11.08.2017 
18.08.2017 
08.09.2017 
29.09.2017 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 14 липня 2017 року, 11 
серпня 2017 року, 8 вересня 2017 року 
відвідано дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль та 28 липня 2017 року, 18 серпня 
2017 року, 29 вересня 2017 року вихованця 
прийомної сім’ї м. Старий Самбір 

125. Проведення 
перевірок умов 
проживання та 
виховання 
усиновлених дітей 

До 
31.08.2017 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 15 серпня 2017 року 
проведено перевірку умов проживання та 
виховання усиновленої дитини на території 
Верхньолужоцької сільської ради 

126. Проведення 
перевірок трудового 
законодавства щодо 
неповнолітніх на 
підприємствах, в 
установах та 
організаціях 

До 
31.07.2017 
31.08.2017 
30.09.2017 

У ІІІ кварталі 2017 року перевірок трудового 
законодавства щодо неповнолітніх на 
підприємствах, в установах та організаціях 
працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації  не проводилось 

127. Надання практичної 
допомоги по 
питаннях туризму 
власникам агроосель 
та особам, які 
бажають займатися 
сільським туризмом 

01-
31.07.2017 
01-
31.08.2017 
01-
30.09.2017 
 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2017 року 
надавалася практична допомога по питаннях 
організаційно-правових форм діяльності 
сільського туризму та методична література із 
сільського зеленого туризму власникам 
агроосель 

128. Проведення заходів 
неформальної освіти 
(тренінги, семінари, 
лекції) 
 
 
 
 
 
 

01.07-
30.09.2017 

Тричі на місяць в школах району проводяться  
заходи неформальної освіти (тренінги, 
семінари, лекції) на тему Лідер. Якості лідера. 
Організація учнями громадських благодійних 
акцій. 
 Протягом ІІІ кварталу 2017 року заходи 
проведено в Топільницькому НВК, 
Торгановицькому НВК, Старосамбірська ЗСШ 
І-ІІІ ст. №1 ім. героя України Б.Сольчаника 
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129. Проведення  
перевірок у  
Стар’явській, 
Терлівській та 
Торчиновицькій 
сільських радах    за 
здійсненням 
органами місцевого 
самоврядування 
делегованих 
повноважень 
органів виконавчої 
влади  

20.07.2017 
17.08.2017 
21.09.2017 
 

Комісією для проведення  перевірок за 
здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади проведено виїзд 21 
вересня 2017 року у Торчиновицьку сільську 
раду. За результатами перевірки складено 
відповідний акт, який розглянуто на засіданні 
виконавчого комітету Торчиновицької 
сільської  ради. 
Перевірку у Терлівській та Стар’явській 
сільських радах перенесено відповідно на 
жовтень  та  листопад 2017 року 

130. Надання практичної 
допомоги органам 
місцевого 
самоврядування, 
підприємствам, 
установам та 
організаціям району 
щодо проведення 
навчань та 
тренувань з 
цивільного захисту 

01.07.-
30.09.2017 

Сектором з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації  постійно надається 
практична допомога сільським, селищним, 
міським радам, підприємствам, організаціям та 
установам району з підготовки та проведення 
навчань і тренувань з цивільного захисту 

131. Нарада з 
керівниками 
управлінь, відділів, 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністраці
ї, працівниками 
апарату 

01.07.-
30.09.2017 

Головою райдержадміністрації у ІІІ кварталі 
2017 року проведено 8 нарад  з керівниками 
управлінь, відділів, структурних підрозділів 
райдержадміністрації, а саме: 3, 10, 17, 31 
липня,  21 серпня, 04, 18 та 25 вересня 2017 
року. За результатами наради  прийнято  
відповідні доручення (№68/01-10 від 
03.07.2017 року, №69/01-10 від 10.07.2017 
року, №73/01-10 від 18.07.2017 року, №76/01-
10 від 01.08.2017 року, №81/01-10 від 
23.08.2017 року,  № 86/01-10 від 05.09.2017 
року, №91/01-10 від 18.09.2017 року, №92/01-
10 від 25.09.2017 року) 

132. Проведення 
семінару з 
головними 
бухгалтерами 
міських, селищних 
та сільських рад 
щодо застосування 
змін в законодавстві 
та інших питань 

01.07– 
30.09.2017 

21 липня 2017 року начальником фінансового 
управління райдержадміністрації  проведено 
семінар – нараду з головними розпорядниками 
коштів районного бюджету та головними 
бухгалтерами місцевих рад району по питанні: 
« Виконання місцевих бюджетів 2017 року, 
організація роботи щодо формування та 
затвердження місцевих бюджетів на 2018 рік та 
внесення змін до законодавства» 
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133. Проведення нарад з 
субєктами надання  
адміністративних  
послуг щодо 
забезпечення 
надання послуг 
через ЦНАП 

01.07.-
30.09.2017 

28 липня, 29 серпня та 27 вересня 2017 року 
проведено наради з субєктами надання  
адміністративних  послуг щодо забезпечення 
надання послуг через ЦНАП 

134. Нарада з питань 
ліквідації 
заборгованості за 
енергоносії 
підприємствами 
житлово – комуналь 
ного господарства  

05.07.2017 
06.09.2017 

14 липня, 10,  28 серпня  та 7, 21 вересня 2017 
року з  керівниками підприємств ЖКГ 
проведено наради, на яких  визначено шляхи та 
заходи щодо ліквідації та не допущення 
заборгованості за енергоносії підприємствами 
житлово – комунального підприємства 

135. Інструктивно-
методичні наради 
(секційні) з 
учителями-
предметниками, 
завідувачами 
дошкільних 
навчальних закладів 
району 

23-
31.08.2017 

З 14 по 19 серпня 2017 року директором, 
заступником директора, методистами 
районного інформаційно-методичного центру 
проведено наради, засідання та секційні 
заняття учителів-предметників, завідувачів 
дошкільних навчальних закладів у залі засідань 
районної ради та на базі Старосамбірської 
ЗСШ   І-ІІІ ст. № 1. Підбито  підсумки роботи  
за 2016-2017 навчальний рік та ознайомлено із 
особливостями вивчення предметів 

136. Семінар голів 
методичних 
об’єднань освітніх 
округів  практичних 
психологів та 
соціальних педагогів  

23.08.2017 23.08.2017 року на базі Старосамбірської ЗСШ 
№ 1 І-ІІІ ст.  директором навчально-
методичного центру Фурдичко М.І.  проведено 
семінар практичних психологів. Відповідно до 
плану роботи  було підбито підсумки роботи за 
2016-2017 н.р., надано методичну допомогу та 
затверджено план роботи на 2017-2018 
навчальний рік 

137. Семінар директорів 
та керівників гуртків 
позашкільних 
навчальних закладів 
району 

13.09.2017 20 вересня 2017 року на базі Старосамбірської 
ЗСШ №1 заступником директора РІМЦ 
Лешкович М.С. проведено семінар директорів 
та керівників гуртків позашкільних навчальних 
закладів району на тему «Програмно-
методичне забезпечення позашкільної освіти» 
та обговорено Концепцію «Нова школа» 

138. Нарада вихователів 
шкіл-інтернатів та 
груп продовженого 
дня 

20.09.2017 20 вересня 2017 року на базі Старосамбірської 
ЗСШ №1 заступником директора РІМЦ 
Лешкович М.С. проведено нараду з 
вихователями шкіл-інтернатів та груп 
продовженого дня на якій підбито підсумки 
роботи за 2016-2017 навчальний рік та 
обговорено планування роботи на 2017-2018 
навчальний рік 
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139. Методична нарада - 
інструктаж 
завідувачів ДНЗ, 
директорів 
(заступників) НВК 
району 

29.08.2017 23 серпня 2017 року у малому залі 
райдержадміністрації  методистом РІМЦ 
М.М.Фрейдун. проведено інструктивно-
методична нарада завідувачів ДНЗ, директорів 
(заступників директорів) НВК району. У даній 
нараді взяли участь  завідувачі садочків, 
заступники директорів НВК району 

140. Проведення 
серпневої 
конференції 
вчителів району. 

22.08.2017 В.о.начальника відділу освіти Багряк Н.А.  у 
сесійній залі районної ради 29.08.2017 року 
проведено серпневу конференцію педагогічних 
працівників, на якій  підведено підсумки 
роботи освітянської галузі за 2016-2017 н.р. та 
накреслено завдання на новий навчальний рік.  
На урочисту конференцію було запрошено 
голову Старосамбірської райдержадміністрації 
О.Бонка та Старосамбірської районної ради 
Т.Терлецьку 
За підсумками засідання складено відповідний 
протокол 

141. Нарада-семінар 
вихователів 
дошкільних груп 
ЗНЗ району на тему 
«Сучасні умови 
розвитку дітей 5- 
річного віку» 

19.09.2017 19 вересня 2017 року  у малому залі засідань 
райдержадміністрації методистом РІМЦ 
Фрейдун М.М. проведено нараду – семінар 
вихователів дошкільних груп ЗНЗ району на 
тему «Сучасні умови розвитку дітей 5-річного 
віку. Забезпечення здобуття ними обов’язкової 
дошкільної освіти»   
 

142. Проведення нарад 
керівників 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
району 
 
 
 

28.09.2017 В.о.начальником відділу освіти Багряк Н.А. 28 
вересня .2017 року у сесійній залі районної 
ради проведено передсвяткову  нараду з 
керівниками загальноосвітніх навчальних 
закладів району, присвячену Дню Вчителя  
 

143. Навчання семінар з 
головами та  
секретарями 
сільських, 
селищних, міських 
рад 

25.07.2017 
29.08.2017 
26.09.2017 

Головою райдержадміністрації Бонком О.Е. та 
т.в.о. керівника апарату райдержадміністрації 
Назаренко Г.Г. 11 серпня  2017 року проведено  
навчання – семінар з військовими обліковцями 
та  сільськими, селищними, міськими головами 
району 



 

 

36 

144.  Нарада з 
керівниками та 
бухгалтерами 
сільськогосподарськ
их підприємств  з 
питань підготовки 
до проведення жнив 
та підсумках збору 
зернових культур 

29.08.2017 
 

29 серпня 2017 року начальником відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Курієм Я.П. проведено 
нараду  з керівниками сільськогосподарських  
підприємств з питань  проведення жнив  та 
підсумках  збору зернових культур 

145. Нарада з 
керівниками 
сільськогосподарськ
их підприємств 
району з питань 
підготовки до 
осінньо – польових 
робіт та зимово  – 
стійлового періоду  

12.09.2017 12 вересня 2017 року начальником відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  проведено нараду з 
керівниками сільськогосподарських  
підприємств району з питань підготовки до 
осінньо - польових робіт 
 

146. Нарада з 
працівниками 
культури району 

27.07.2017 
31.08.2017 
28.09.2017 

 

27 липня, 31 серпня, 28 вересня 2017 року 
начальником відділу культури П. Юрчиком та 
директором ЦБС В.Сольчаник проведено  
нараду з питань роботи бібліотек та Народних 
домів у сучасних умовах. Організація 
обслуговування різних категорій населення, як 
умова підвищення рівня і ефективності 
популяризації книги 

147. Нарада з питань 
дотримання чинного 
законодавства у 
сфері поводження з 
ТПВ 

10.08.2017 11 липня, 15 серпня та  5 вереснч 2017 року з 
органами місцевого самоврядування та 
керівниками операторами-перевізниками ТПВ 
проведено наради з питань  дотримання 
чинного законодавства у сфері поводження з 
ТПВ  

148. Проведення наради з 
керівниками і 
бухгалтерами 
сільськогосподарськ
их   підприємств 
району з питань 
розрахунку за 
оренду земельних і 
майнових паїв 

29.09.2017 
 
 

29 вересня 2017 року начальником відділу АПР 
Курієм Я. П. проведено спільну нараду з 
керівниками та бухгалтерами 
сільськогосподарських підприємств     з питань 
розрахунку за оренду земельних і майнових 
паїв станом на 01.10.2017 року 

149. Практичні семінари 
з питань діяльності 
управління 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністраці
ї 

05.07.2017 
 
02.08.2017 
06.09.2017 

Начальником управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 5 липня 2017 
року, 2 серпня 2017 року та 6 вересня 2017 
року проведено практичні семінари з питань 
діяльності управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 
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150. Засідання Колегії 
відділу культури 
райдержадміністраці
ї  з питання: “Про 
культурно-
просвітницьку 
роботу Народних 
домів і бібліотек” 

25.07.2017 
29.08.2017 
26.09.2017 

Начальником відділу культури 
райдержадміністрації  П. Юрчиком проведено 
засідання  Колегії: 
-  25 липня  2017 року за участі  директора ЦБС 
В. Сольчаник, Мурованської та Слохинівської  
сільських рад; 
- 29 серпня  2017 року за участі  директора 
ЦБС В. Сольчаник, Великосушицької, 
Терлівської та Верхньолужоцької  сільських 
рад та Добромильської міської ради; 
- 26 вересня 2017 року за участі  директора 
ЦБС В. Сольчаник,  Старосолянської селищної 
ради, Лютовиської та Торчиновицької 
сільських рад, Хирівської міської ради. 
На даних засіданнях  обговорювалися питання 
щодо виконання відповідних заходів для 
забезпечення основних критеріїв якості роботи, 
проведення культурно-просвітницьких заходів 
з нагоди відзначення державних свят, 
ювілейних дат. За результатами засідань 
підготовлено проекти  рішень Колегії 

151. Участь районних 
команд у ХХІУ 
спортивних іграх 
Львівщини серед 
міст та районів 
області, в навчально 
– тренувальних  
зборах для 
підготовки в 
чемпіонаті області з 
футболу  

01.07- 
30.09.2017 

 

У ІІІ кварталі 2017 року збірна команда району 
прийняла участь в обласних змаганнях 12-13 
вересня 2017 року у спартакіаді серед інвалідів  
в м.Червоноград (  настільний теніс -  2 місце 
Лисак А., дартс - 1 місце Щурко М., легка 
атлетика - 1 місце Галишин А., шахи -  3 місце 
Сегерич) 

152. 
 
 
 

Чемпіонат району  
та Кубок з футболу 
серед сільських, 
селищних рад ( І-ІІ 
ліга) 

01.07- 
30.09.2017 

 

Щонеділі протягом ІІІ кварталу 2017 року 
проводяться змагання згідно календарних ігор. 
На даний час змагання проводяться у ІІ лізі. У І 
лізі чемпіоном району стала команда ФК 
«Нижанковичі», 2 місце – посіла команда  
с.Боневичі, 3 місце – команда с. Нове Місто 

153. Регіональний 
фестиваль 
української 
естрадної пісні 
«Пісенні джерела 
Прикарпаття – 
2017» 

01.07.-
31.08. 
2017 

Фестиваль української естрадної пісні «Пісенні 
джерела Прикарпаття – 2017» не проводився, у 
зв’язку з відсутністю фінансування 
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154. Районні змагання із 
спортивної 
риболовлі  

01-
31.07.2017 

 

22-23 липня 2017 року проведено районні 
змагання із спортивної риболовлі. За 
результатами змагань 1 місце посіла команда 
Хирівська міської ради, 2 місце -  команда 
м.Старий Самбір, 3 місце команди Новоміської 
сільської ради Старий Самбір – 2, Лютовиська 
сільської ради 

155. Міжрайонний огляд-
конкурс народно-
інструментальної 
музики «Мелодії 
бойківського двору» 

01.07-
31.08.2017 

Міжрайонний огляд-конкурс народно-
інструментальної музики «Мелодії 
бойківського двору» перенесено на наступний 
рік, у зв’язку з проведенням етнофестивалю 
«Карпатія» 

156. Проведення 
профорієнтаційних 
екскурсій 

01.07-
30.09.2017 

У вересні 2017 року  проведено екскурсію для 
учнів 9 класу Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ ст. 
№2  у фінансове управління Старосамбірської 
райдержадміністрації  

157. Урочистості з 
нагоди святкування  
26 річниці Дня 
Незалежності 
України «В твоє 
майбутнє вірим, 
Україно, бажаєм, 
щоб щасливим був 
твій шлях» 
(книжково-
етнографічні 
експозиції, 
тематичні полиці, 
години історії, 
бібліографічні 
огляди, літературно-
мистецькі вечори). 
Святковий концерт. 
Виставка до Дня 
Незалежності 
(Старосамбірський 
історико -
краєзнавчий музей  

21-
24.08.2017 

З 21 по 24.08.2017 року розведено Урочистості 
з нагоди святкування  26 річниці Дня 
Незалежності України, зокрема: літературно-
художній вечір «Незалежна і єдина – наша 
Україна» (с.Ріп’яно), година патріотичного 
виховання «Доля держави з моєю єдині» 
(с.Трушевичі), година історії «Шлях до 
незалежності» (с.Ясениця-Замкова), історична 
година «Віхи становлення незалежності 
України» (смт. Стара Сіль), флешмоб «Ми діти 
твої, Україно» (с. Поляна), літературно-
музичні композиції «Одна єдина – моя країна» 
(с. Букова), «Ми народ, що вийшов із неволі» 
(с. Лаврів), «Рідний край, де ми живемо, 
Україною зовемо» (с. Слохині), «Україно, ти 
моя молитва» (с. Кобло), презентація 
книжкової виставки «Українська держава та її 
національна символіка» (с. Стрільбичі), 
літературні вечори «Допоки світить праведна 
зоря – шануймо рідну Україну» (с. 
Топільниця), «України ми ж не прагнем десь, 
на Україні хочем Україну» (с. Торгановичі), 
тематичний вечір «Велична і свята, моя ти 
Україно» (с. Страшевичі), презентація 
книжкової викладки «Моя Україна – велика 
країна, весь всесвіт для мене вона» (с. 
Лопушанка). 
24 серпня 2017 року в Старому Самборі на 
площі Ринок відбувся святковий концерт за 
участю працівників культури району та показ 
художнього фільму «Жива» 



 

 

39 

158. Районні змагання 
серед інвалідів 

13.07.2017 13-14 липня 2017 року проведено районні 
змагання серед інвалідів. За результатами 
проведених змагань з настільного тенісу 1 
місце посів  Лисак А., з дартсу 1 місце посів 
Шкіль Г.,з  легкої  атлетики 1 місце зайняв  
Галишин А., з шахів 1 місце отримав  Сегерич 
В. 

159. Літературний 
календар до 
відзначення 
ювілейних дат 
письменників, 
поетів: (книжкові 
виставки, полиці, 
презентації, 
обговорення книг, 
дні інформації) 
-Олег Ольжич  ( 110 
років від дня 
народження) 
-Осип Маковей (150  
років від дня 
народження) 
-Іван Микитенко 
(120  років від дня 
народження) 

21.07.2017 
23.08.2017 
06.09.2017 
 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року працівниками 
центральної районної бібліотеки, бібліотек-
філій проводилися тематичні викладки, 
книжкові виставки, літературні години, години 
поезії про українських письменників,  поетів,  
які внесли значний вклад у розвиток культури і 
їх творчість користується  популярністю серед 
користувачів                                

160. Підготовка виставки 
до 26 річниці  Дня 
Незалежності 
України  

07-
31.08.2017 

З 16 серпня 2017 року в приміщенні архівного 
відділу райдержадміністрації діє довготривала 
тематична виставка з нагоди 26 річниці Дня 
Незалежності України, підготовлена за 
документами фондів Державного архіву 
Львівської області та архівного відділу 
райдержадміністрації, присвячених історії 
українського державотворення, становленню 
та утвердженню державних символів України 

161. Конкурс-рейд 
«Увага діти на 
дорозі» 

20.08-
20.09.2017 

З 1 по 30 вересня 2017 року  методистом 
районного інформаційно-методичного центру 
Шийко О.М.  проведено конкурс рейд «Увага 
діти на дорозі». Учнів ознайомлено із 
правилами дорожнього руху 

162. Урочистості з 
нагоди святкування 
Дня Прапора 
України 
«Відроджена 
святиня – знамено 
України» 

23.08.2017 23 серпня 2017 року проведено урочистості з 
нагоди святкування Дня Прапора України, 
зокрема, патріотична година «Краса і велич 
символів державних» (ЦРБ), інформаційна 
година «Тобі вінок сплетімо, ненько-Україно, і 
прапор синьо-жовтий наш, піднімемо у вись» 
(с. Стрільбичі), патріотична година 
«Українська держава та її національна 
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   символіка» (с. Тершів), свято «Прапор вільної 
країни має колір жовто-синій» (с. Поляна), 
історичний екскурс «Цвітуть неначе квіти 
знамена жовто-голубі» (с. Біличі) 

163. Відзначення 
Першого вересня – 
Дня Знань (святкові 
лінійки присвячені 
початку нового 
2017-2018 
навчального року) 

01.09.2017 01.09.2017 в усіх навчальних закладах району 
керівниками закладів освіти  проведено 
урочисті святкові лінійки – Свято Першого 
вересня 
 

164. Організація 
святкування Дня 
усиновлення 
  

01-
30.09.2017  

У навчальних закладах району протягом 
вересня 2017 року організовано та проведено 
заходи з нагоди відзначення в районі Дня 
усиновлення (круглий стіл, конкурс малюнка, 
тематичні бесіди та виховні години, 
інформаційний вісник) 

165. Святкування Дня 
фізичної культури та 
спорту 

17.09.2017 9-10 вересня 2017 року з нагоди святкування 
Дня фізичної культури та спорту проведено 
наступні заходи: Футбольний турнір серед 
ветеранів Добромиль - Старий Самбір, 
«Олімпійський урок» Стрілківська школа-
інтернат, «Олімпійський тиждень» 
Старосамбірський район, настільний теніс 
с.Верхній Лужок 1 місце Шулєпов М., 2 місце 
Кальницький А., 3 місце Кость І., турнір 
пам’яті І.Яворського 1 місце м. Старий 
Самбір, 2 місце Самбірський район, 3 місце с. 
Бусовисько 

166. Районний турнір 
юних біологів 

25.09.2017 25 вересня 2017 року на базі Старосамбірської 
ЗСШ №1 проведено районний турнір юних 
біологів, у якому брало участь 9 команд ЗНЗ 
району. Перемогу вибороли команди 
Стрілківської школи-інтернату та 
Старосамбірської ЗСШ №1 

167. Районний турнір 
юних географів 

27.09.2017 27 вересня 2017 року на базі Старосамбірської 
ЗСШ №1 проведено районний турнір юних 
географів, у якому брало участь 10 команд ЗНЗ 
району. Перемогу вибороли команди 
Стрілківської  та Хирівської шкіл-  інтернатів 

  
 
 
 
 
Т.в.о. керівника апарату 
райдержадмініст рації                                                               В.Ф.Следзевич 


