
 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                             
                                                                                             Голова Старосамбірської 

районної   державної 
                                                                                             адміністрації  
                                                                                                                                                    
                                                                                                                   Грись І.М.    
                                                                                                     
                                                                                             15  квітня  2019 року  

                                                                                            
    ЗВІТ 

            про виконання плану роботи  Старосамбірської районної 
        державної адміністрації  на І квартал 2019 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. Проведення 
засідання Колегії 
райдержадміністр
ації (згідно 
затвердженого 
плану) 

19.02.2019 Головою райдержадміністрації Грисем І.М., 
головою Колегії  14 лютого  2019 року проведено  
засідання Колегії, на якому розглянуто всі 
заплановані  питання. За результатом розгляду 
прийнято рішення №1,2,3,4,5.6. на виконання 
яких  підготовлено   розпорядження 
райдержадміністрації  від 21.02.2019 №53/01-04, 
від 21.02.2019  № 54/01-04, від 21.02.2019 
№56/01-04, від 22.02.2019 №58/01-04, від 
22.02.2019 №59/01-04, від 22.02.2019 № 60/01-04 

2. Засідання 
районної комісії з 
питань погашення 
заборгованості із 
заробітної плати 
(грошового 
забезпечення), 
пенсій, стипендій  
та інших 
соціальних 
виплат 

01.01-
31.03.2019 

Засідання районної комісії з питань забезпечення 
своєчасності сплати податків та погашення 
заборгованості із заробітної плати, пенсій та 
інших соціальних виплат у І кварталі 2019 року 
не проводилось, у зв’язку з тим, що  
заборгованості по заробітній платі немає 

3. Засідання 
опікунської ради 
при 
Старосамбірській
1 
райдержадміністр
ації 

01.01-
31.03.2019 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  І 
кварталі 2019 року не надходило, засідання  
опікунської ради  не проводились  
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4. Засідання комісії 
із  соціального 
страхування 
Старосамбірської 
районної 
державної 
адміністрації 

01.01-
31.03.2019 

У  І кварталі 2019 року  проведено 6 засідання 
комісії, на яких розглянуто 13 справ про 
призначення матеріального забезпечення та 
надання соціальних послуг застрахованим особам 
по тимчасовій втраті працездатності. 
За результатами засідань оформлено 6 протоколів 

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

01.01-
31.03.2019 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  І 
кварталі 2019 року не надходило,  засідання 
архітектурно – містобудівної ради з питань 
розгляду містобудівної документації не 
проводились  

6. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
розвитку сімейної 
медицини 

02.01.2019 2 січня 2019 року проведено засідання 
Координаційної ради з питань розвитку сімейної 
медицини. За результатами засідання оформлено 
протокол № 1 та прийнято відповідні рішення 

7. Засідання 
експертної комісії 
архівного відділу 
райдержадміністр
ації 

14.01.2019 
18.02.2019 
18.03.2019 

 

Начальником архівного відділу 
райдержадміністрації Н.Карвацькою  у І кварталі 
2019 року проведено три засідання експертної 
комісії: 
-14 січня  2019 року, на якому погоджено 
номенклатуру справ на 2019 рік, Положення про 
експертну комісію та інструкцію з діловодства 
загальноосвітньої середньої школи І-ІІ ступенів с. 
Тернава; 
-18 лютого 2019 року, на якому 
Схвалено: 
Список юридичних осіб – джерел формування 
НАФ, які передають документи в архівний відділ 
райдержадміністрації (список джерел 
комплектування). 
Список юридичних та фізичних осіб – джерел 
формування НАФ, які не передають документи в 
архівний відділ райдержадміністрації. 
Список юридичних осіб. У діяльності яких не 
утворюються документи НАФ. 
Акт №11 від 22.01.2019 року про вилучення для 
знищення документів ДП «Старосамбірське 
ЛМГ» за 2012 рік та за 2014 рік, не внесених до 
Національного архівного фонду. 
Результати впорядкування документів 
Старосамбірського відділення Самбірської 
об’єднаної державної податкової інспекції 
Головного управління ДФС у Львівській області 
за 2006-2013 роки. 
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   Погоджено: 
Акт №1 від 29.12.2018 року про вилучення для 
знищення справ Старосамбірського відділення 
Управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України у львівській 
області за 2001-2013 роки, не внесених до 
Національного архівного фонду. 
-18 березня 2019 року, на якому схвалено: 
Номенклатуру справ на 2019 рік управління 
Державної казначейської служби України у 
Старосамбірському районі Львівської  області. 
Номенклатуру справ окружної виборчої комісії з 
виборів Президента України територіального 
виборчого округу №125 Львівської області 

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

16.01.2019 
22.01.2019 
13.02.2019 
20.02.2019 
14.03.2019 
20.03.2019 

У І кварталі 2019 року проведено 4  засідання 
комісії, на яких  розглянуто 384 заяв, з них 57 
заявникам відмовлено в призначенні грошової 
виплати 

9. Засідання комісії 
з питань 
техногенно-
екологічної 
безпеки та НС 

17.01.2019 
14.02.2019 
21.03.2019 

У І кварталі 2019 року проведено пֹ’ять засідань 
комісії, на яких розглянуто 18 питань. За 
результатами засідань оформлено протоколи та 
прийнято протокольні рішення 

10. Засідання  комісії 
для визначення 
переліку 
сільськогосподарс
ьких підприємств 
, які мають право 
на отримання 
бюджетних 
коштів згідно 
затверджених 
Програм з 
обласного  
бюджету на 2018 
рік та часткової 
компенсації з 
державного 
бюджету 

24.01.2019 
21.02.2019 
21.03.2019 

 

Протягом І кварталу 2019 року  засідання комісії 
не проводилися в зв’язку  з неподанням  заявок на 
відшкодування часткової компенсації коштів та 
відсутності коштів 
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11. Засідання 
спостережної 
комісії при 
Старосамбірській 
райдержадміністр
ації 

31.01.2019 
28.02.2019 
29.03.2019 

 

В І кварталі 2019 року проведено три засідання 
спостережної комісії: 
31 січня 2019 року, на якому розглянуто наступні 
питання: 
- підведення підсумків роботи спостережної 
комісії Старосамбірської райдержадміністрації за 
2018 рік; 
- затвердження плану роботи спостережної 
комісії Старосамбірської райдержадміністрації на 
2019 рік. 
28 лютого 2019  року, на якому розглянуто 
питання «Про чисельність підоблікових осіб, 
які перебувають на обліку  у 
Старосамбірському районному відділі з 
питань пробації». 
30 березня 2019 року, на якому розглянуто 
питання «Надання   допомоги  у   соціальній   
адаптації   особам,   звільненим    від 
відбування покарання» 

12. Засідання комісії 
з питань захисту 
прав дитини 
Старосамбірської 
райдержадміністр
ації 

До 
31.01.2019 
28.02.2019 
31.03.2019 

У І кварталі 2019 року проведено чотири 
засідання комісії, зокрема: 31 січня 2019 року, 27 
лютого 2019 року, 13 та 29 березня  2019 року, на 
яких розглянуто 27 питань 

13. Засідання 
районної 
евакуаційної 
комісії 

14.02.2019 
 
 

У І кварталі 2019 року засідання районної 
евакуаційної комісії не відбулося, в зв’язку з тим, 
що не проводились командно – штабне навчання 

14. Засідання комісії 
з питань 
упорядкування 
обліку юридичних 
осіб 

15.02.2019 
 

У І кварталі 2019 року засідання комісії не 
проводилось, у зв’язку з тим, що на даний час  
немає установ для зняття з обліку 

15. Засідання комісії 
з питань розвитку 
підприємництва у 
Старосамбірськом
у районі 

20.02.2019 Засідання комісії у І кварталі 2019 року не 
проводилось. 
24 січня, 28 лютого, 19 березня 2019 року 
керівники  - підприємці району взяли участь в 
галузевих нарадах  з питань: 
 - торгівля акцизними товарами ; 
- про застосування розміру кошторисної 
заробітної плати»; 
-про підвищення ефективності системи 
супроводу інвестиційних проектів у районі ; 
-про підтримку підприємств під час здійснення 
зовнішньоекономічних операцій. 
24 січня, 21, 28 лютого, 3,28 березня 2019 року 
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   керівники суб’єктів господарювання району 
взяли участь  у засіданні районної  робочої групи 
з питань легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення. 
На засіданні розглянуто питання : 
1.Дотримання законодавства з оплати праці. 
2.Забезпечення зобов’язання сплати до місцевих 
бюджетів  акцизного податку з роздрібної  
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими 
виробами. 
31 січня, 8 лютого, 14, 21 березня 2019 року 
керівники суб’єктів господарювання окремих 
населених пунктів району взяли участь  у виїзних 
засіданнях  робочої групи з питань легалізації 
виплати заробітної плати та зайнятості населення. 
На засіданнях розглянуто питання детінізації 
економіки 

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

04.03.2019 4 березня 2019 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
наступні питання: 
- аналіз питань суспільно – небезпечних 
узалежнень та груп ризику громадян; 
- стан інформаційно – просвітницької програми в 
навчальних закладах району з метою здобуття 
учнями знань щодо ризику інфікування ВІЛ  
СНІДу. 
За результатами засідання оформлено протокол 
№1 

17. Засідання 
Координаційної 
ради 
Старосамбірської 
райдержадміністр
ації з питань дітей 

14.03.2019 14.03.2019 проведено І  засідання Координаційної 
ради з питань дітей Старосамбірської 
райдержадміністрації, на якому розглянуто 1 
питання 

18. Засідання 
районної комісії з 
питань 
розрахунків за 
спожиті 
енергоносії 

15.03.2019 Засідання комісії у І кварталі 2019 року не 
проводилось у зв’язку з тим, що бюджетні  
установи району, які фінансуються з районного 
бюджету протягом кварталу вчасно проводили 
розрахунки за спожиті енергоносії 
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19. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
розвитку 
духовності, 
захисту моралі та 
формування 
здорового 
способу життя 
громадян при 
Старосамбірській 
районній 
державній 
адміністрації 

19.03.2019 
 

19 березня 2019 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
питання «Про забезпечення і розвиток духовно – 
моральних цінностей дітей та молоді». За 
результатами засідання оформлено протокол №1 

20. Засідання 
постійно – діючої 
комісії для 
розгляду питань 
охорони  лісів, 
використання, 
збереження та 
відтворення 
лісових ресурсів, 
діяльності 
об”єктів обробки  
деревини на 
території району  

30.03.2019 
 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
13 березня 2019 року організовано проведення 
наради у голови райдержадміністрації Грися І.М. 
з керівниками контролюючих органів та 
лісогосподарськими підприємствами району. В 
порядку денному наради одним  з питань 
розглядалась діяльність суб’єктів 
підприємницької, які працюють у сфері обробки 
деревини (лісопильне та стругальне виробництво, 
виробництво столярних виробів). 
19 березня 2019 року під головуванням голови 
райдержадміністрації                 Грися І.М. 
проведено нараду за участі суб’єктів 
господарювання району, які здійснюють 
діяльність у сфері обробки деревини (лісопильне 
та стругальне виробництво, виробництво 
столярних виробів) та представника Головного 
управління Держпраці у Львівській області. На 
даній нараді було розглянуто та обговорено 
питання дозволів на експлуатацію технічного 
устаткування деревообробної промисловості 

21. Аналіз виконання 
показників 
Програми 
соціально – 
економічного і 
культурного 
розвитку району у 
2018 році 

01.01.-
28.02.2019 

Щомісячно відділом  економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури  райдержадміністрації 
проводяться підсумки соціально економічного і 
культурного розвитку району  для подачі 
інформації керівництву райдержадміністрації та 
департаменту економічної політики  
облдержадміністрації 
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22. Проведення 
аналізу рівня 
заробітної плати 
на підприємствах 
і організаціях 
району 

01.01.-
31.03.2019 

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації у І кварталі 
2019 року  проведено аналіз рівня заробітної 
плати на підприємствах і організаціях району. 
Перелік  суб’єктів відповідно до проведеного 
моніторингу подається на  засідання робочої 
групи з питань легалізації виплати заробітної 
плати та зайнятості населення 

23. Проведення 
аналізу стану 
надходжень 
податків до 
бюджетів усіх 
рівнів 

01.01.-
31.03.2019 

Відділом економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації  у І 
кварталі 2019 року проведено наступні заходи: 
- 24 січня 2019 року проведено нараду з    
суб’єктами  господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері торгівлі. На нараді розглянуто 
питання щодо декларування та сплати акцизного 
податку з реалізації алкогольними напоями та 
тютюновими виробами на території району; 
- 31 січня, 8 лютого, 14,21 березня 2019 року 
проведено виїзні засідання  робочої групи з 
питань легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення в населених пунктах 
району, де слухалося питання декларування та 
сплата акцизного податку; 
- 14 січня, 7 лютого 2019 року скеровано листа 
головам місцевих рад району щодо проведення 
моніторингу підконтрольної території на предмет 
виявлення суб’єктів господарювання, які 
здійснюють торгівлю підакцизними товарами без 
наявності відповідних ліцензій на здійснення 
продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів  
без сплати акцизного податку 

24. Організація 
виконання 
програм розвитку 
Старосамбірськог
о району 

01.01.-
31.03.2019 

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

25. Підготовка 
інформації про 
підсумки 
соціально-
економічного і 
культурного 
розвитку району 

 До 
10.01.2019 
10.02.2019 
10.03.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
протягом І кварталу 2019 року проводилась 
робота щодо підготовки інформації про підсумки 
соціально – економічного і культурного розвитку 
району  для подачі керівництву 
райдержадміністрації та департаменту 
економічної політики  облдержадміністрації 
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26. Наповнення 
державного 
реєстру об”єктів 
державної 
власності та 
поновлення 
інформації 

До 
10.01.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
проведено роботу щодо   поновлення реєстру 
об’єктів державної власності 

27. Аналіз внесення 
даних 
бюджетними 
установами даних 
в систему 
щоденного 
моніторингу 
енергоносіїв 
UMUNI.COM 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
щомісячно проводився аналіз, підготовлено 
інформацію та подано в департамент економічної 
політики  облдержадміністрації 

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

До 
20.03.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
15 січня 2019 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 
інформації про 
стан освоєння  
коштів на 
об’єктах 
будівництва за 
рахунок   коштів 
ДФРР, бюджету 
розвитку 
обласного 
бюджету та 
обласного 
бюджету на 
реалізацію 
мікропроектів 

01-
31.01.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
10 січня 2019 року підготовлено та подано в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації інформацію про стан 
освоєння бюджетних коштів в 2018 році 

30. Підготовка 
інформації про 
здійснення 
допорогових 
закупівель 
бюджетними 
установами 

До  
10.01.2019 
10.02.2019 
10.03.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
підготовлено  інформацію про здійснення 
допорогових закупівель бюджетними установами 
та 10.01, 10.02, 10.03 2019 року подано в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації 
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31. Підготовка 
інформації про 
перегляд 
регуляторних 
актів 

24.03.2019 Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
22 березня 2019 року підготовлено інформацію та 
подано в департамент економічної політики 
облдержадміністрації  

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

До 
10.01.2019 
10.02.2019 
10.03.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
підготовлено інформацію про звернення органів 
місцевого самоврядування з питань пасажирських 
перевезень  та 10.01, 10.02, 10.03 2019 року 
подано в департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

33. Підготовка 
інформації про 
надходження 
коштів 
міжнародної 
технічної 
допомоги 

До 
03.01.2018 
03.02.2018 
03.03.2018 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
до 3 січня, 3 лютого та 3 березня 2019 року 
подано  інформацію про надходження коштів 
міжнародної технічної допомоги в департамент 
економічної політики облдержадміністрації 

34. Проведення 
роботи щодо 
легалізації 
робочих місць в 
районі 

01.01.-
31.03.2019 

За інформацією ГУ ДФС у Львівській області  у  І 
кварталі 2019 року випадків  щодо легалізації 
робочих місць в районі та сум додаткових 
надходжень до бюджету  не було 

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

01.01.-
31.03.2019 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації у І кварталі 2019 року 
проведено заходи щодо вдосконалення 
організаційно-методичної  роботи по 
покращенню соціальних послуг 
малозабезпечених осіб 

36. Організація 
роботи щодо 
підтримки діючих  
сільськогосподарс
ьких підприємств 
 

01.01- 
31.03.2019 

27 лютого 2019 року головним спеціалістом 
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Чопко Н.В. проведено 
нараду з засновниками новоствореного 
сільськогосподарського кооперативу «Файні 
сусіди» 

37. Організація 
роботи щодо 
забезпечення 
високо -
репродукційним 
насіннєвим 
матеріалом 
сільськогосподарс
ьких підприємств 

01.01- 
31.03.2019 

6 березня 2019 року головним спеціалістом 
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Назаревичем О.Я. 
проведено нараду з керівниками та спеціалістами 
сільськогосподарських підприємств з питань 
забезпечення насіннєвим матеріалом та 
проведення посівної компанії 



 

 

10

38. Підготовка 
матеріалів щодо 
здійснення 
інформаційно-
пропагандистсько
ї, рекламної та 
видавничої 
діяльності у 
галузі туризму, 
відпочинку  

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації у І кварталі 2019 року 
проведено збір фотографій та інформації для 
виготовлення інформаційно - пропагандистської, 
рекламної та видавничої діяльності у галузі 
туризму, відпочинку 

39. Розроблення 
нових 
туристично-
екскурсійних 
маршрутів 
територією 
району 

01.01.-
31.03.2019 

В зв’язку з відсутністю коштів, розроблення 
нових туристично-екскурсійних маршрутів по 
району у І кварталі 2019 року не проводилось. 
Проводиться робота щодо підготовки інформації 
для нових туристично-екскурсійних маршрутів 
району 

40. Ведення обліку 
об‘єктів 
туристичної 
інфраструктури 
району 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками  відділу культури 
райдержадміністрації  у І кварталі 2019 року 
організовано збір інформації про об’єкти 
туристичної інфраструктури району 

41. Виконання 
«Програми 
проведення 
урочистих та 
святкових 
заходів, 
фестивалів, 
конкурсів на 
території 
Старосамбірськог
о району у 2019 
році за участю 
райдержадміністр
ації, районної 
ради, відділу 
культури, органів 
місцевого 
самоврядування» 

01.01.-
31.03.2019 

У І кварталі 2019 року  на виконання Програми 
виділено та профінансовано 13180 гривень для 
проведення наступних заходів, зокрема: 
відрядження народних колективів, придбання 
вітальних листівок,квітів (затверджено рішенням 
сесії Старосамбірської районної ради від 19 
лютого  2019 року №495) 
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42. Виконання 
районної 
Програми 
«Мистецька 
освіта 
Старосамбірщини 
на 2016 – 2020 
роки»  
- збереження та 
розвиток мережі 
шкіл естетичного 
виховання  

01.01.-
31.03.2019 

В зв’язку з тим, що станом на 10 квітня 2019 року 
кошти  не виділялися для реалізації програми  
«Мистецька освіта Старосамбірщини на 2016 – 
2020 роки», виконання даної Програми у І 
кварталі 2019 року не проводилось 

43. Виконання 
«Програми  
розвитку 
інфраструктури та 
туризму в 
Старосамбірськом
у районі на 2018-
2023 роки»: 

- розширенн
я туристичної 
мережі, 
вдосконалення її 
інфраструктури; 

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

01.01.-
31.03.2019 

В зв’язку з тим, що станом на 10 квітня 2019 року 
кошти  не виділялися для реалізації   «Програми  
розвитку інфраструктури та туризму в 
Старосамбірському районі на 2018-2023 роки», 
виконання даної Програми у І кварталі 2019 року 
не проводилось 
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44. Проведення 
соціального 
інспектування, 
контролю за 
станом 
фінансування 
дитячого будинку 
сімейного типу м. 
Добромиль та  
прийомної сім’ї м. 
Старий Самбір  

24.01.2019 
21.02.2019 
21.03.2019 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 24 січня 2019 року, 21 
лютого 2019 року, 21 березня 2019 року відвідано 
дітей, позбавлених батьківського піклування  у 
ДБСТ м. Добромиль. У прийомної сім’ї м. Старий 
Самбір перевірки не проводилися.  
Проведено роботу з прийомними батьками щодо 
до влаштування вихованців та  профілактичну 
роботу з дітьми – вихованцями 
У  І кварталі 2019 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  104999, 54 
грн.   

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

01.01.-
31.03.2019 

Заходи з протипаводкового захисту населених 
пунктів району не проводились, у зв’язку з 
відсутністю фінансування з державного бюджету 
та цільових Програм  

46. Виконання 
заходів щодо 
модернізації 
мережі 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів району 
на 2019-2020 
навчальний рік 

01.01-
31.03.2019 

2 січня 2019 року  наступним опорним закладам 
району надано фінансову автономію (керівник 
закладу освіти здійснює безпосереднє управління 
закладом і несе відповідальність за освітню, 
фінансово-господарську та іншу діяльність 
закладу освіти) :  
         -  Опорний загальноосвітній навчальний 
заклад  -  «Загальноосвітня середня школа І-ІІІ 
ступенів м. Добромиль Старосамбірського району 
Львівської області». 
         - Опорний загальноосвітній навчальний 
заклад - «Старосамбірська загальноосвітня школа   
І-ІІІ ступенів № 1   імені Героя України  Богдана 
Сольчаника Львівської області».    
          -  Опорний загальноосвітній навчальний 
заклад - «Загальноосвітня  середня  школа   І-ІІІ 
ступенів м. Хирів Старосамбірського району 
Львівської області». 
          -  Опорний загальноосвітній навчальний 
заклад - «Загальноосвітня середня школа   І-ІІІ 
ступенів ім. о. Михайла Вербицького с. Стрілки 
Старосамбірського району Львівської області»  
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47. Розробка  заходів 
щодо проведення 
ремонтних робіт у 
навчальних 
закладах освіти 
району на 2019 
рік 

01- 
19.02.2019 

Відділом освіти райдержадміністрації,з метою  
вирішення проблемних питань у 2019 році, 21 
січня 2019 року подано заявку на участь в  
обласних конкурсах мікропроектів місцевого 
розвитку, а саме: 
- «Капітальний ремонт  покрівлі  НВК «ЗНЗ I-III 
ст. – ДНЗ  с. Велика Лінина Старосамбірського 
району  Львівської області»  в сумі  240  520.00 
грн. (двісті сорок тисяч  п’ятсот двадцять грн. 00 
коп.); 
- «Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних і 
дверних блоків) ЗСШ І-ІІ ступенів с. Тисовиця 
Старосамбірського району Львівської області» в 
сумі  217 785.00 грн. (двісті сімнадцять тисяч 
сімсот вісімдесят п’ять  грн. 00 коп.); 
- «Капітальний ремонт будівлі ЗСШ І-ІІ ст. с. 
Грозьово Старосамбірського району Львівської 
області  в сумі  225 116.00 грн. (двісті двадцять 
п’ять  тисяч сто шістнадцять грн. 00 коп.); 
- «Капітальний ремонт покрівлі   ЗСШ І-ІІ ст. с. 
Стрільбичі Старосамбірського району Львівської 
області  в сумі  299 647.00 грн. (двісті  дев’яносто 
дев’ять тисяч шістсот сорок сім  грн. 00 коп.); 
- «Капітальний ремонт їдальні    ЗСШ І-ІІ ст. с. 
Біличі Старосамбірського району Львівської 
області  в сумі  299 947.00 грн. (двісті  дев’яносто 
дев’ять тисяч дев’ятсот  сорок сім  грн. 00 коп.); 
- «Капітальний ремонт  будівлі     ЗСШ І-ІІ ст. с. 
Страшевичі Старосамбірського району Львівської 
області  в сумі  299 943.00 грн. (двісті  дев’яносто 
дев’ять тисяч дев’ятсот  сорок  три  грн. 00 коп.); 
-  «Капітальний ремонт  покрівлі    ЗСШ І-ІІ ст. с. 
Тернава   Старосамбірського району Львівської 
області  в сумі  299 868.00 грн. (двісті  дев’яносто 
дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім грн. 00 
коп.); 
-  «Реконструкція фасаду Старосамбірської  ЗСШ № 
2 І-ІIІ ст. в м. Старий  Самбір  Львівської області  в 
сумі  295 022.00 грн. (двісті  дев’яносто п’ять  
тисяч  двадцять  дві грн 

48. Затвердження та 
проведення 
заходів щодо 
захисту 
соціальних прав 
дітей 
 

01.01 -
31.03.2019 

 

На виконання наказу начальника відділу освіти 
від 28.01.2019 №14 «Про організацію 
безкоштовного харчування учнів у ЗЗСО та НВК 
району у 2019 році» головним спеціалістом 
відділу освіти Багряк Н.А організовано та 
забезпечено безкоштовним  харчуванням  дітей, 
пільгових категорій у  30  ЗЗСО району 
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49. Проведення 
моніторингу за 
виконанням 
заходів 
реформування та 
розвитку сфери 
житлово-
комунального 
господарства    
Старосамбірськог
о району  

01.01.-
31.03.2019 

24 січня, 14 лютого, 5 та 21 березня 2019 року 
працівниками сектору житлово – комунального 
господарства райдержадміністрації здійснювався 
аналіз даних по виконанню заходів у сфері 
житлово - комунального господарства 
Старосамбірського району  
 

50. Проведення 
моніторингу за 
виконанням 
заходів 
«Програми 
здійснення 
контролю за 
наявністю, станом 
і рухом 
документів НАФ 
на 2015-2019 
роки» 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації у І кварталі 2019 року  
проведено звірку наявності документів НАФ І 
частини фонду ІІ категорії, які знаходяться на 
державному зберіганні в архівному відділі 
райдержадміністрації  в кількості 246 справ 
 

51. Проведення 
моніторингу за 
виконанням 
заходів Програми 
по забезпеченню 
містобудівною 
документацією 
Старосамбірськог
о району на 2019 
рік та Програми 
охорони 
культурної 
спадщини і 
збереження 
історичного 
середовища на 
території  
Старосамбірськог
о району на 2019 
рік 

01.01.-
31.03.2019 

Протягом І кварталу 2019 року відділом 
містобудування та архітектури 
райдержадміністрації проводиться  координація 
робіт з виконавцями та замовниками  заходів:  
Програми по забезпеченню містобудівною 
документацією Старосамбірського району на 
2019 року, затвердженою  рішенням сесією 
Старосамбірської районної ради від 19 лютого 
2019 року № 495, а саме: 
- розроблено чергові етапи генеральних планів 
м.Старий Самбір, смт. Нижанковичі, с. Нове 
Місто, с.Міженець, с Стрільбичі, с.Стрілки 
с.Чаплі , смт Стара Сіль. 
Програми  охорони культурної спадщини і 
збереження історичного середовища на території 
Старосамбірського району:  
- виготовлено 12 паспортів (облікова 
документація) на пам’ятки архітектури 
Старосамбірського району 
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52. 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 

01.01.-
31.03.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації протягом І кварталу 2019 
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 

53. Забезпечення 
одержання 
адміністративних 
послуг суб’єктам 
звернень в 
приміщенні 
Центру надання 
адміністративних 
послуг 

01.01.-
31.03.2019 

У І кварталі 2019 року через ЦНАП 
забезпечувалось надання адмінпослуг наступних 
суб’єктів надання адміністративних послуг: 

 - Відділом   у Старосамбірському районі ГУ 
Держгеокадастру у Львівській області. 

- Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації. 

- Службою у справах дітей 
райдержадміністрації. 

- Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації. 

- Сектором з питань державної реєстрації 
райдержадміністрації. 

- Старосамбірським районним управлінням ГУ 
Держпродспоживслужби у Львівській області 
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54. Підготовка 
пропозицій щодо 
удосконалення 
процедури  
надання 
адміністративних 
послуг 

До 
10.01.2019 
10.02.2019 
10.03.2019 

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 

55. Інформування 
суб’єктів 
звернень про 
порядок та умови 
отримання 
адміністративних 
послуг в центрі 
надання 
адміністративних 
послуг через 
засоби масової 
інформації 

01.01.-
31.03.2019 

Інформування суб’єктів звернень здійснюється 
через працівників ЦНАП, інформаційні стенди та 
роздаткові інформаційні листівки, які розміщені в 
приміщенні ЦНАПу, а також через  офіційний 
веб-сайт райдержадміністрації в розділ «Центр 
надання адміністративних послуг» 

56. Робота 
адміністраторів в 
електронній 
системі надання 
адміністративних 
послуг «Галерея 
послуг» 
Львівської області 
та реєстрах 
Міністерства 
юстиції 

01.01.-
31.03.2019 

З липня 2014 року по 1 березня 2019 року 
адміністраторами проводилась реєстрація усіх 
адміністративних послуг в електронній системі 
«Галерея  послуг Львівської області». З 1 березня 
2019 року  Львівською облдержадміністрацією 
впроваджено програму «Універсам послуг» для 
реалізації звернень про надання адмінпослуг. 
Дана програма є недосконалою, є значні збої в 
роботі, не формує статистичних даних про роботу 
ЦНАПу, актів передачі заяв та пакету документів 
суб’єктам надання адмінпослуг 

57. Оновлення 
інформації в 
розділі «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг» на 
офіційному веб- 
сайті 
райдержадміністр
ації 

01.01.-
31.03.2019 

Протягом І кварталу 2019 року здійснено  
оновлення в розділі «Контакти ЦНАП» 
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58. Забезпечення 
виконання заходів 
«Програми 
розвитку фізичної 
культури та 
спорту на 2017-
2022 роки у 
Старосамбірськом
у районі» 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками сектору молоді та сорту 
райдержадміністрації  протягом І кварталу 2019 
року забезпечено виконання заходів «Програми 
розвитку фізичної культури та спорту на 2017-
2022 роки у Старосамбірському районі», зокрема: 

- спільно з ФСТ «Колос» проведено 
змагання з футболу, волейболу, пляжного 
волейболу, настільного тенісу; 

 відповідно до обласної програми  «Спортивний 
майданчик» проводився контроль над 
будівництвом тренажерних майданчиків із 
штучним покриттям; 

- у Стрілківському ліцеї проведено 
спартакіаду з міні – футболу, присвячену  Дню 
спорту, заради миру 

59. Забезпечення 
виконання заходів 
«Програми 
пластового руху у 
Старосамбірськом
у районі на 2015-
2020 роки» 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками сектору молоді та сорту 
райдержадміністрації  протягом І кварталу 2019 
року забезпечено виконання заходів «Програми 
розвитку молодіжної політики у 
Старосамбірському районі на 2017-2022 роки», 
зокрема: 
- співпраця з молодіжними громадськими 
організаціями «ПЛАСТ», «Скоб»; 
- інформаційно – методична  та фінансова 
підтримка громадських організацій, в реалізацій 
програм та проектів стосовно дітей та молоді; 
- спільно з відділом освіти та відділом культури 
райдержадміністрації у навчальних закладах 
району чи в місцевому музеї організовано та 
проведено перегляди кінофільмів, приурочених 
знаменним подіям в історії українського народу; 
- спільно з ювенальною поліцією для шкільної 
молоді проведено бесіди, лекції, тренінги щодо 
профілактики негативних явищ в молодіжному 
середовищі; 
- з метою популяризації національно – 
патріотичного виховання молоді, спільно з 
відділом освіти та відділом культури 
райдержадміністрації для молоді району 
проведено екскурсії в музеї, зустрічі з 
учасниками АТО  
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60. Виїзні зустрічі 
голови 
райдержадміністр
ації у населених 
пунктах 
Старосамбірськог
о району (згідно 
затвердженого 
графіка) 

01.01-
31.03.2019 

Головою райдержадміністрації Грисем І.М. у І 
кварталі 2019 року проведено виїзні зустрічі у 
109 населених пунктах Старосамбірського 
району, за результатами яких підготовлено 
відповідні звіти та надіслано у Львівську обласну 
державну адміністрацію 

61. Надання 
методичної та 
практичної 
допомоги 
сільськогосподарс
ьким 
товаровиробника
м  для завершення 
процесу 
врегулювання 
майнових 
відносин в 
реорганізованих 
підприємствах 
 

22.01.2019 
26.02.2019 
26.03.2019 

 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
- 21 січня 2019 року   надано консультації по 
питанню  оформлення пайового майна, 
отриманого під час процесу врегулювання 
майнових відносин голові ФГ «ПСП і Компанія» 
Поповичу П.Р. від ПА «Вулик»; 
- 26 лютого  2018 року надано роз’яснення 
представнику ТзОВ «Чумак» Шатинському Ю.  
щодо отримання пайового майна КСГГ «Вигор» 
від арбітражного судді;  
-26 березня 2019 року надано розяснення 
сільському Страшевицькому сільському голові 
Гривнак Г.М.. щодо повернення майнових 
сертифікатів, які були невикористані  
 

62. Ініціювання 
питання перед 
ПФ, податковою 
службою району з 
метою сплати 
боргових 
зобов”язань про 
ініціювання 
ліквідації 
недіючих 
сільськогосподарс
ьких підприємств 

29.03.2019 
 

Начальником відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 28 березня 2019 року з  
керівником сільськогосподарського підприємства  
ФГ «Кремінь» Лозинським П.О. проведено 
зустріч щодо призупинення діяльності 
господарства і передачі архіву  

63. Організація 
виконання заходів 
Програми 
діяльності Уряду 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
підготовлено та подано в облдержадміністрацію:  
-інвестиційно - привабливі проекти , які можуть 
бути потенційно - цікавими для  інвесторів 
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64. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку 
Львівської області 
на 2019 рік (в 
частині, що 
стосується 
Старосамбірськог
о району) 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
протягом І кварталу 2019 року: 
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; 
- 5 заявок  для реалізації із залученням коштів 
ДФРР; 
- 13 проектів для реалізації із залученням 
субвенції Державного бюджету на соціально-
економічний розвиток, які є перехідними на 2019 
рік; 

- 3 проекти для реалізації із залученням коштів 
бюджету розвитку обласного бюджету; 
-   3 заявки для реалізації із залученням коштів 
обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища; 
-  зареєстровано 97 заявок на участь в обласному 
конкурсі мікропроектів; 
Подано в Департамент  дорожного господарства, 
транспорту та зв'язку облдержадміністрації 
пропозиції  щодо включення доріг району в план 
проведення ремонтних робіт на 2019 рік . 
 Щомісячно протягом кварталу 2019 року 
проведено наради з дорожніми службами з 
питання  виконання ремонтних робіт на дорогах 
району 

65. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку 
Старосамбірськог
о району на 2019 
рік 

01.01.-
31.03.2019 

Щомісячно відділом  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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66. Організація 
виконання рішень 
сесії 
Старосамбірської  
районної ради   

01.01.-
31.03.2019 

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

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

01.01.-
31.03.2019 

Управлінням  соціального захисту населення  
райдержадміністрації  у І кварталі 2019 року: 
- призначено 1926 і виплачено ДСД –8115 сім’ям 
на суму 41516,0 тис.грн.; 
- призначено 1102 і виплачено  житлові субсидії – 
4770 сім’ям на суму 18933,7 тис.грн 

68. Забезпечення 
проведення звірок 
з організаціями – 
надавачами 
комунальних 
послуг 

01.01.-
31.03.2019 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації  у І кварталі 2019  року 
проведено звірку з 12 організаціями – надавачами 
житлово – комунальних послуг  

69. Поповнення 
Єдиного 
державного 
автоматизованого 
реєстру 
пільговиків 

01.01.-
31.03.2019 

Управлінням соціального захисту населення  
райдержадміністрації у І кварталі 2019 року  
введено до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків – 42 
громадян 

70. Організація 
роботи по збору 
та видачі 
посвідчень 
багатодітних 
сімей та дітей 

01.01.-
31.03.2019 

У І кварталі 2019 року  управлінням соціального 
захисту населення   райдержадміністрації видано 
26   посвідчень батькам  та 66 посвідчень дітям з  
багатодітних сімей  

71. Організація 
роботи щодо 
комунікації з 
демобілізованими 
учасниками АТО 

01.01- 
31.03.2019 

Працівниками управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації у І кварталі  2019 
року щомісячно проводилось спілкування в 
телефонному режимі з демобілізованими 
учасниками АТО. Виплачено одноразову грошову 
допомогу  одній сім’ї учасника АТО на суму 15,0 
тис. грн., 7 учасникам АТО на лікування на суму 
49,5 тис. грн 

72. Розробка заходів 
щодо соціального 
захисту  дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

01.01-
31.03.2019 

З 2 по 27 січня 2019 року провідним спеціалістом 
відділу освіти  райдержадміністрації Зваричем 
І.В. складено списки дітей пільгових категорій та 
зібрано відповідні підтверджуючі документи з 
метою забезпечення безкоштовним харчуванням 
дітей ЗЗСО району, що потребують соціального 
захисту 
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73. Виконання 
невідкладних 
заходів щодо 
функціонування 
та розвитку освіти 
в районі 

01.01- 
31.03.2019 

Начальником відділу освіти райдержадміністрації 
за участі інженерно-господарської  групи відділу 
освіти, директорів ЗЗСО району: 
- у період з 18 по 22 лютого 2019 року в усіх 
закладах освіти району відзначали День Героїв 
Небесної сотні та з  07.03. по 16.03.2019 у ЗЗСО 
району проведено Шевченківські свята з метою 
докорінного поліпшення виховної роботи з 
учнівською молоддю на основі традицій і звичаїв 
українського народу, вивчення його історичної та 
культурної спадщини, формування у 
підростаючого покоління високої патріотичної 
свідомості; 
-24 січня 2019 року повторно опубліковано 
оголошення про проведення відкритих торгів    на 
закупівлю нафти і дистилятів (Бензин А-95  -   
1935 л;  Дизельне паливо  - 24 193 л. ) відповідно 
до розміру бюджетного призначення за 
кошторисом на очікувану вартість 810 000,00 
UAH.   Торги не відбулись через відсутність 
учасників. Застосовано переговорну процедуру  
та оголошено намір укласти договір з  Приватним 
підприємством  «ОККО Контракт» із їх ціновою 
пропозицією  718 520.00 грн; 
- разом з тим,   25 січня 2019 року   оголошено 
відкриті торги   на закупівлю ДК 021:2015: 
03410000-7 — Деревина   кількістю 464 м3  за 
розміром бюджетного призначення за 
кошторисом  на  687 648,00 UAH.    26.02.2019 
року укладено договір з переможцем торгів - 
ТзОВ "ЗАХІД ЕНЕРГО СИСТЕМС" із їх ціновою 
пропозицією -  417 598,00 грн.  (464м.3); 
-29 січня 2019 року  оголошено відкриті торги на 
закупівлю вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 
09110000-3 — Тверде паливо)  очікуваною  
1 991 500.00 грн. ( 610 т.); 
-6 березня 2019 року опубліковано повідомлення 
про намір укласти договір з  Товариством  з 
обмеженою відповідальністю "Паливторг" з їх 
ціновою пропозицією  1 669 250,00 грн. 
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74. Виконання 
заходів щодо 
національно-
патріотичного 
виховання дітей 
та молоді 

01.01-
31.03.2019 

З 5 по 8 січня 2019 року  в рамках акції «Схід і 
Захід разом» організовано прийом 22 дітей зі 
Сватівського району Луганської області у сім’ях 
учнів району. 
27 січня 2019 року у закладах освіти району 
проведені заходи з відзначення Міжнародного 
Дня пам’яті жертв Голокосту. 
Відповідно до листа Департаменту освіти і науки 
Львівської ОДА № 21-71/0/2-19 від 17.01.2019 р. 
«Щодо відзначення 100-річчя проголошення Акта 
злуки Української Народної Республіки і 
Західноукраїнської Народної Республіки» та на 
виконання  Плану заходів з підготовки та 
відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки 
Української Народної Республіки і 
Західноукраїнської Народної Республіки, 
затвердженого розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 25.10.2018 № 1130/0/5-
18 «Про затвердження Плану заходів з підготовки 
та відзначення 100-річчя проголошення Акта 
злуки Української Народної Республіки і 
Західноукраїнської Народної Республіки»  21 
січня 2019 в  закладах загальної середньої освіти 
проведено перший тематичний  урок , 22 січня 
2019 року  організовано і  проведено  тематичні 
заходи, зокрема,  акція «Живий ланцюг» 
проведена у ОЗНЗ-ЗСШ І-ІІІ ст. м.Хирів, НВК 
с.Стар’ява, ЗЗСО І-ІІІ ст. -ліцеї м.Хирова, ЗСШ І-
ІІІ ст. с.Головецько; літературно-музичні 
композиції проведені у ЗСШ І-ІІІ ст. с.Стрільбичі, 
ОЗНЗ-ЗСШ І-ІІІ ст. с.Стрілки, ЗСШ І-ІІІ ст. 
с.Головецько, ОЗНЗ ЗСШ І-ІІІ ст. м.Добромиль. У 
Головецькій ЗСШ I-III ст. та ін. школах 
організовано  перегляд тематичного сучасного 
фільму - "Легіон - хроніка УПА 1918 - 1919". 
Учнівська конференція «Творці соборності» 
проведена у ЗСШ І-ІІІ ст. с.Тур’є.   
У цей же день у закладах освіти активно 
підтримали  акцію «Розгорнімо прапор України», 
прикрасивши будівлі ЗЗСО державним знаменом.  
З нагоди відзначення 101 річниці подвигу Героїв 
Крут 29 січня 2019 року в усіх закладах освіти 
Старосамбірського району проведені тематичні 
заходи. Зокрема тематичні лінійки (НВК 
с.Стар’ява, НВК с.Скелівка), виховні години та 
години спілкування (ЗЗСО І-ІІІ ст.-ліцеї м.Хирів, 
ЗЗСО І-ІІІ ст.-ліцеї с.Стрілки, ОЗНЗ ЗСШ І-ІІІ ст. 
м.Старого Самбора, м.Хирова, м.Добромиля та 
ін.), тематичні виставки у бібліотеках ЗЗСО,  
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   (НВК с.Стар’ява, Старосолянському НВК, ЗСШ І-
ІІІ ст.. №2 лінійки-реквієм м.Старого Самбора). 
З метою гідного відзначення 90-річчя створення 
Організації Українських Націоналістів, 3 
лютого2019 року у сесійній залі органу районної 
ради  проведено флеш-моб «Слова незламних».  
У чні ОЗНЗ «Старосамбірська ЗСШ І-ІІІ ст.. №1»  
процитувати відомих діячів ОУН, опісля 
заспівали гімн Організації Українських 
Націоналістів «Зродились ми великої години». 
29 січня 2019 року у закладах освіти району 
проведені заходи з відзначення Дня пам’яті 
Героїв Крут. 
У період з 18 по 22 лютого в усіх закладах освіти 
району відзначали День Героїв Небесної сотні. 
21 лютого 2019 року у закладах освіти 
відзначався Міжнародний День рідної мови. З 7 
по 12 березня 2019 року  у закладах освіти району 
проведені заходи з відзначення Шевченківських 
свят. 
17 березня 2019 року  делегація освітян району, 
до складу якої ввійшли заступники директорів з 
виховної роботи закладів освіти району, педагоги 
та директор ЗСШ І-ІІ ст. с.Великосілля, взяли 
участь у заходах з відзначення 80-ї річниці 
полеглих стрільців Карпатської Січі, які 
відбувалися на Верецькому перевалі на 
Сколівщині 

75. Виконання 
заходів щодо 
виконання 
Національної 
стратегії розвитку 
освіти в Україні 
на період до 2021 
року 

01.01-
31.03.2019 

За сприяння начальника відділу освіти  
райдержадміністрації 1 березня 2019 року 
відкрито п’яту та шосту додаткові дошкільні 
групи у ДНЗ «Казка» м. Добромиль, що дало 
змогу створити додатково 44 місця для дітей 
дошкільного віку 

76. Контроль за 
своєчасністю 
оплати праці 
працівникам 
освіти та 
соціальний захист 
педагогічних 
працівників 

01.01- 
31.03.2019 

7 лютого 2019  року начальником відділу освіти 
райдержадміністрації за участі бухгалтерів 
відділу освіти, відбулась робоча нарада щодо 
формування кошторисних призначень на 2019 рік 
та своєчасності оплати праці працівників освіти. 
На нараді  розглядалися питання щодо основних 
вимог та порядку складання кошторисів, їх 
затвердження та розрахунок до них, ефективного 
планування бюджетних коштів та своєчасності 
оплати заробітної плати педагогічним 
працівникам району 
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77. Ведення обліку та 
особових справ 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, дітей, 
які опинилися у 
складних 
життєвих 
обставинах, 
кандидатів в 
усиновлювачі, 
прийомних 
батьків, батьків-
вихователів 

01-
31.01.2019 
01-
28.02.2019 
01-
31.03.2019 

На первинному обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває  21 дитина-
сирота та 26 дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
У січні 2019 року 1 дитину, позбавлену 
батьківського піклування знято з обліку у зв’язку 
з досягненням повноліттям  та взято на облік 1 
дитину, позбавлену батьківського піклування, 
яку влаштовано в сім’ю родичів, знайомих.   
У лютому 2019 року 1 дитину - сироту знято з 
обліку у зв’язку з досягненням повноліттям   та 1 
дитині, позбавленій батьківського піклування 
призначено опіку та змінено статус на дитина – 
сирота.  
На обліку перебуває 28 дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах та проживають у 
12 сім’ях. У І кварталі 2019 року знято з обліку 
15 дітей, які виховуються у 4 сім’ях 

78. Ведення обліку 
кандидатів в 
усиновлювачі, 
прийомних 
батьків, батьків-
вихователів, 
опікуни та 
піклувальники 
патронатних 
вихователів 

01-
31.01.2019 
01-
28.02.2019 
01-
31.03.2019 

На первинному обліку в службі у справах дітей   
райдержадміністрації перебуває  21 дитина-
сирота та 26 дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
На обліку перебуває  1 сімейна пара кандидатів в 
усиновлювачі. 
На обліку перебуває 28 дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах та проживають у 
12 сім’ях. Проводиться укомплектування 
особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які 
знаходяться на профілактичному обліку 

79. Ведення Єдиного 
електронного 
банку дітей-сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, дітей, 
які опинилися у 
складних 
життєвих 
обставинах, 
кандидатів в 
усиновлювачі, 
прийомних 
батьків, батьків-
вихователі 

01-
31.01.2019 
01-
28.02.2019 
01-
31.03.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 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 
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80. Організація  
обліку дітей, які 
можуть бути 
усиновлені, осіб, 
які бажають 
усиновити дитину  
проведення  
перевірок   за 
дотриманням 
прав дітей після 
усиновлення 

01.01.-
30.03.2019 

На обліку в  службі у справах дітей  
райдержадміністрації перебуває 9 дітей,  які 
можуть бути усиновлені, 1 сім’я кандидатів в 
усиновлювачі 
  

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

До 
31.01.2019 
До 
28.02.2019 
До 
31.03.2019 

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.   
 

82. Підготовка 
висновків про 
дотримання прав 
дитини на дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування та 
дітей, які 
опинилися у 
складних 
життєвих 
обставинах,  
звітів про стан 
виховання, 
утримання і 
розвитку дітей в 
дитячому будинку 
сімейного типу м. 
Добромиль та 
прийомній сім'ї м. 
Старий Самбір 

До 
31.01.2019 
28.02.2019 
31.03.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації підготовлено  2 висновки 
про дотримання прав дитини за 2019 рік  на 
дитину – сироту та дитину, позбавлену 
батьківського піклування, знятих з обліку у 
зв’язку з досягненням повноліття та звітів про 
стан виховання, утримання і розвитку дитини, 
позбавленої батьківського піклування  в 
прийомній сім'ї м. Старий Самбір 
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83. Організація 
роботи щодо 
підготовки 
індивідуальних 
планів 
соціального 
захисту  дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування та 
дітей, які 
опинилися у 
складних 
життєвих 
обставинах на 
період з 1 січня  
до 31 грудня 2019 
року 

До 
31.01.2019 
28.02.2019 
31.03.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації проводилася робота по 
підготовці індивідуальних планів соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування на період з 1 січня 2019 
року до 31 грудня 2019 року, що перебували на 
первинному обліку. 
Підготовлено індивідуальний план соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування на період до 31 грудня 
2019 року на дитину взяту на первинний облік 

84. Надання 
методичної та 
практичної 
допомоги органам 
місцевого 
самоврядування 
щодо виконання 
заходів у сфері 
цивільного 
захисту 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками сектору з питань цивільного 
захисту  райдержадміністрації надано методичну 
допомогу сільським, селищним, міським радам з 
питань  утримання захисних споруд цивільного 
захисту у мирний час та особливий період, 
здійснення протизсувних заходів на підвідомчих 
територіях, запобігання надзвичайних ситуацій 
пов’язаних із випалюванням сухої рослинності та 
побутового сміття 

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

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками сектору житлово – комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації щовівторка протягом І 
кварталу 2019 року здійснювався контроль по 
підготовці заходів підприємствами 
тепловодопостачання  щодо встановлення та 
повірки  лічильників 

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

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками сектору житлово – комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації 5 та 6 лютого 2019 року 
проведено аналіз вихідних даних, наданих 
Старосамбірською міською  радою щодо 
необхідності зміни тарифів на послуги 
теплопостачання 
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87. Видача 
будівельних 
паспортів 
забудови 
земельних 
ділянок 

01.01.-
31.03.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом І кварталу 2019 
року видано 3 будівельні паспорти забудови 
земельних ділянок 

88. Видача 
містобудівних 
умов та обмежень 
забудови 
земельної ділянки 

01.01.-
31.03.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом І кварталу 2019 
року  видано 1 містобудівні умови та обмеження  

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

01.01.-
31.03.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  І кварталі 2019 року 
видано 46 висновків про погодження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

90. Видача паспорту 
прив’язки 
тимчасової 
споруди для 
провадження 
підприємницької 
діяльності 

01.01.-
31.03.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  І кварталі 2019 року 
паспорти прив’язки тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності не 
видавались, у зв’язку з відсутністю звернень 
громадян 

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

01.01.-
31.03.2019 

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

92. Проведення 
аналізу та 
підготовка звіту 
про виконання 
районного 
бюджету за 2018 
рік та  подання в 
районну  раду  
для  затвердження 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації 11 лютого 2019 року 
підготовлено та подано в Старосамбірську 
районну раду проект  рішення “ Про 
затвердження звіту про виконання районного 
бюджету Старосамбірського району за 2018 рік”. 
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93. Здійснення  
експертизи  
рішень міських, 
селищних та  
сільських рад про  
затвердження  
місцевих 
бюджетів  на  
2019 рік та 
внесення  змін  до 
відповідних  
бюджетів 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом січня 2019 року 
проведено  експертизу  рішень  місцевих  рад 
району  про  затвердження бюджетів  на 2019 рік. 
За наслідками проведеної  експертизи  надіслано  
висновки  щодо  виявлених  порушень та 
недопущення їх в майбутньому. 
Проведено  експертизу  усіх  рішень  місцевих 
рад щодо  внесення  змін  до показників  
відповідних бюджетів у 1 кварталі 2019  року 

94. Зведення  
місцевих  
бюджетів  району 
на  2019 рік  та 
пояснювальної   
записки  до нього 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації: 
5 лютого 2019 року підготовлено та подано 
Департаменту  фінансів Львівської обласної 
державної адміністтрації   зведений  звіт  про 
виконання  у 2019 році бюджету району, плану з 
мережі, штатів і контингентів. 
7 березня 2019 року підготовлено  та подано 
Департаменту фінансів Львівської обласної 
державної адміністрації зведення  планових  
показників  місцевих бюджетів  на 2019 рік, 
планів з мережі, штатів  і контингентів 

95. Підготовка 
проектів рішень 
та проектів 
розпоряджень 
щодо  внесення 
змін до районного 
бюджету 
Старосамбірськог
о району  на 2019 
рік 

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації : 
15 лютого 2019 року підготовлено  та подано  на 
розгляд сесії  районної ради  проект  рішення 
“Про внесення змін  до показників  районного 
бюджету  Староcамбірського району  на 2019 
рік”. 
Протягом  І кварталу 2019 року підготовлено та 
подано дев’ятнадцять  проектів  розпоряджень 
щодо  внесення  змін  до показників  районного 
бюджету  на 2019 рік та один проект 
розпорядження про  затвердження  заходів, 
дотримання жорсткого  режиму економії 
бюджетних коштів, посилення фінансово-
бджетної  дисципліни  у  2019 році 
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96. Проведення 
Моніторингу 
упорядкування 
архівних 
документів та 
передавання на 
державне 
зберігання в 
архівному відділі 
райдержадміністр
ації 

01.01.-
31.03.2019 

У І кварталі 2019 року підприємства, установи, 
організації та органи  місцевого самоврядування 
управлінську документацію на зберігання до 
архівного відділу райдержадміністрації не 
передавали 
 

97. Підготовка звіту 
про роботу 
Старосамбірської 
райдержадміністр
ації у ІУ кварталі 
2018 року та у 
2018 році 

До  
15.01.2019 

Відділом з питань організаційної роботи та 
інформаційної діяльності і комунікацій з 
громадськістю   апарату райдержадміністрації 
узагальнено матеріали по виконанні планів 
роботи відділів, управлінь та структурних 
підрозділі райдержадміністрації у ІУ кварталі 
2018 року та у 2018 році. Підготовлені  звіти 15 
січня 2018 року   затверджено першим 
заступником голови  райдержадміністрації 

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

01.01.-
31.03.2019 

Протягом І кварталу 2018 року проведено 1 
комісійний виїзд згідно звернень громадян та 
надано обґрунтовану відповідь згідно чинного 
законодавства 

99. Надання 
допомоги по 
веденню  
бухгалтерського 
обліку головним 
бухгалтерам 
сільськогосподарс
ьких підприємств 

18.01.2019 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 17 січня 2019 року 
надано практичну допомогу  по правильності 
заповнення річної та квартальної  звітності. 
(баланс та форма 2 ) головним бухгалтерам 
сільськогосподарських підприємств 

100. Виїзд у 
сільськогосподарс
ькі  підприємства 
по перевірці 
дотримання вимог 
з охорони праці, 
техніки безпеки, 
безпеки 
дорожнього руху 
та протипожежної 
безпеки 

12.03.2019 Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 6 березня 2019 
року здійснено виїзд  у сільськогосподарські 
підприємства з метою  перевірки   проведення 
інструктажу по техніці безпеки і охороні праці та 
по  перевірці готовності сільськогосподарської  
техніки до початку проведення весняно-польових 
робіт  
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101. Надання 
практичної 
допомоги  
сільськогосподарс
ьким 
підприємствам   з 
питань  розвитку  
галузі 
рослинництва 
тваринництва, 
розвитку 
фермерства 

15.01.2019 
19.02.2019 
19.03.2019 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
-15 січня 2019 року проведено виїзд по 
обстеженню посівів озимих культур, при якому 
виявлено, що у всіх с/г підприємствах посіви 
після перезимівлі знаходиться у задовільному 
стані; 
-19 лютого 2019 року надано методичні 
рекомендації щодо створення сімейної ферми 
жителю м. Хирів Ковалю М.М.; 
-19 березня 2019 року проведено виїзд у 
сільськогосподарські підприємства  по перевірці 
зберігання насіннєвого матеріалу  для 
забезпечення виконання комплексу весняно-
польових робіт 

102. Проведення 
перевірки 
Міженецької 
сільської ради 
щодо стану 
діловодства та 
архівної справи 

21.02.2019 21 лютого 2019 року працівниками архівного 
відділу райдержадміністрації проведено  
перевірку Міженецької сільської ради щодо стану 
діловодства та архівної справи 

103. 
 

Організація 
роботи із 
соціальними  
інспекторами  
органів місцевого 
самоврядування 

23.01.2019 
27.02.2019 
27.03.2019 

Управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації у І кварталі 2019 року 
проведено перевірку роботи 3 соціальних 
працівників:  28.01.2019 в м. Старий Самбір, 
20.02.2019 в м. Добромиль,  04.03.2019 року в м. 
Хирів 

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

25.01.2019 
22.02.2019 
29.03.2019 

В І кварталі 2019 року управлінням  соціального 
захисту населення райдержадміністрації  
проведено 4529 зустрічних перевірок: 3 шляхом 
перевірки по підприємствах; 2835– шляхом 
запитів. 
Кількість обстежених сімей, проведених з метою 
підтвердження їх права на призначення 
соціальних допомог – 448 
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105. Виїзди в  Народні  
Доми з метою 
надання 
методичної 
допомоги в роботі 
(згідно 
затвердженого 
графіка) 
 

01.01.-
31.03.2019 

Протягом І кварталу 2019 року методистами 
районного Народного дому було надано 
практичну та методичну допомогу Народним 
домам сіл: с. Мшанець, Галівка, Плоске, Виців, 
Бабино (5 лютого 2019 року), с. Волошиново, 
Росохи, Біличі, Стрільбичі (12 лютого 2019 року), 
с. Чаплі, Іванів, Райнова, Гуманець (19 лютого 
2019 року), с.Головецько, Золотнівка, Тисовиця 
(26 лютого 2019 року), с. Ріп’яно, Смерічка, 
Дністрик (5 березня 2019 року), с. Великосілля, 
Соснівка, В.Лінина, Лаврів (12 березня 2019 
року), с. Скелівка, Засадки, Городовичі, Слохині, 
Поляна Хирівська (19 березня 2019 року), 
с.Терло, Лібухова (26 березня 2019 року) 

106. Тематичні 
моніторинги 
бібліотек-філій по 
питанні 
«Бібліотечно-
бібліографічне 
обслуговування 
користувачів» 

01.02.-
31.03.2019 

Дирекцією, методичним відділом 
Старосамбірської ЦРБ надано практичну 
допомогу працівникам бібліотек-філій по 
питанню бібліотечно-бібліографічного 
обслуговування користувачів та вивчення роботи 
бібліотеки таких сіл: с. Тисовиця, с. Топільниця, 
с. Тур’є (20 лютого 2019 року), с. Волошиново, с. 
Страшевичі, с. Стрільбичі, с. Біличі, с. Кобло (19 
березня 2019 року), с. Ріп’яно, с. Страшевичі, с. 
Топільниця (22 березня  2019 року) 

107. Участь в 
операціях з метою 
профілактики 
бездоглядності та 
безпритульності 
серед дітей на 
території району  
 

03.01.2019 
25.01.2019 
04.02.2019 
25.02.2019 
06.03.2019 
27.03.2019 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації спільно з Старосамбірським 
ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у 
Львівській області проведено 6 профілактичних 
рейдів, а саме:  
03.01.2019  на території Стар’явської сільської  
ради; 
25.01.2019 на території Страшевицької сільської  
ради; 
04.02.2019 на території Стрілківської сільської 
ради; 
25.02.2019 на території Стрільбицької сільської 
ради; 
06.03.2019 на території Тернавської сільської 
ради; 
27.03.2019р. на території Терлівської сільської 
ради 
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108. Проведення 
перевірки умов 
проживання  
дітей, в яких 
батьки або особи 
що їх заміняють, 
ухиляються від 
виконання 
батьківських 
обов’язків. 

До 
31.03.2019 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом І кварталу 2019 
року проведено перевірки умов проживання  9 
дітей, які проживають у  4 сім’ях, в яких батьки 
або особи, що їх заміняють, ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків  

109. Проведення 
рейдів по 
виявленню 
порушень правил 
продажу 
алкогольних 
напоїв та 
тютюнових 
виробів  
неповнолітнім на 
території району  
 

22.01.2019 
14.02.2019 
15.03.2019 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом І кварталу 2019 
року проведено 3 рейди по виявленню порушень 
правил продажу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів  неповнолітнім, а саме:  
22.01.2019 на території Старосамбірської міської  
ради; 
14.02.2019 на території  Добромильської міської 
ради; 
15.03.2019  на території Хирівської міської  ради 

110. Проведення 
перевірки умов 
проживання  
дітей, які 
перебувають на 
профілактичному 
обліку 

До 
31.03.2019 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом І кварталу 2019 
року перевірки  умов проживання  дітей, які 
перебувають на профілактичному обліку не 
проводилися   

111. Перевірка 
виховної роботи в 
навчальних 
закладах району  
 

28.01.2019  
30.01.2019  
25.02.2019  
28.02.2019  
20.03.2019  
22.03.2019  
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації проведено перевірки 
виховної роботи в навчальних закладах району, а 
саме: 
28.01.2019 –  в НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. ДНЗ с.Скелівка; 
30.01.2019 – в ЗСШ І-ІІ ст. ім. Б.Цицика 
с.Солянуватка; 
25.02.2019  -  в ЗСШ І-ІІ ст. с.Гуманець; 
28.02.2019  – в ЗСШ  І-ІІ ст. с.Княжпіль імені 
Дмитра Хадая; 
20.03.2019  –  в ЗЗСО І-ІІІ ст. – ліцеї с..Стрілки; 
22.03.2019 -  в ЗЗСО І-ІІІ ст. – ліцеї  ім.вл. І.Хоми 
м.Хирів 
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112. Проведення 
перевірки умов 
проживання  
дітей – сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та їх 
опікунів 
піклувальників 
 

01.01- 
31.03.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у І кварталі 2019 року   
перевірки умов проживання  дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
їх опікунів піклувальників не проводилися. 
У лютому 2019 року проведено 1 перевірку умов 
проживання кандидатів в опікуни 

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

01.01- 
31.03.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації направлено запити в органи 
місцевого самоврядування з метою підготовки 
звітів про збереження житлових та майнових прав 
дітей та отримання інформації щодо перебування 
дітей на квартирному обліку  
Проводився аналіз звітів про збереження 
житлових та майнових прав дітей та інформації 
щодо перебування дітей на квартирному обліку 

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

До 
31.03.2019  
 

Протягом І кварталу 2019 року на території 
району не проводилась  перевірка умов праці 
неповнолітніх, у зв’язку із відсутністю інформації 
про працюючих неповнолітніх 

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

01-
31.01.2019 
01-
28.02.2019 
01-
31.03.2019 
 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації у І кварталі 2019 року 
надавалася практична допомога по питаннях 
організаційно-правових форм діяльності 
сільського туризму та методична література із 
сільського зеленого туризму власникам агроосель 
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116. Проведення  
перевірок у 
Великосушицькій 
та Волянській  
сільських радах   
за здійсненням 
органами 
місцевого 
самоврядування 
делегованих 
повноважень 
органів 
виконавчої влади  

08.02.2019 
15.03.2019 
 

Комісією для проведення  перевірок за 
здійсненням органами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів виконавчої 
влади проведено виїзди 20 лютого 2019 року у 
Великосушицьку сільську раду та 14 березня 
2019 року у Волянську сільську раду. 
За результатами перевірки складено  акти, які 
розглянуто на засіданні виконавчого комітету 
даних місцевих   рад 

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

01.01.-
31.03.2019 

Працівниками сектору 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 

118. Нарада з 
керівниками 
управлінь, 
відділів, 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністр
ації, 
працівниками 
апарату 

01.01.-
31.03.2019 

Головою райдержадміністрації Грисем І.М. у І 
кварталі 2019 року проведено 8 нарад  з 
керівниками управлінь, відділів, структурних 
підрозділів райдержадміністрації, а саме: 
4,11,18,25 лютого, 4,18,25 березня 2019 року. За 
результатами нарад прийнято відповідні 
доручення  (№9/01-10 від 05.02.2019 року, 
№10/01-10 від 11.02.2019 року, 14/01-10 від 
19.02.2019 року, №16/01-10 від 26.02.2019 року, 
№21/01-10 від 05.03.2019 року,  № 26/01-10 від 
19.03.2019 року) 

119. Проведення нарад 
з субєктами 
надання  
адміністративних  
послуг щодо 
забезпечення 
надання послуг 
через ЦНАП 

01.01.-
31.03.2019 

Нарада з субєктами надання  адміністративних  
послуг не проводилась в зв’язку з тим, що у І 
кварталі 2019 року не виникало проблемних 
питань 
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120. Навчання семінар 
з головами та  
секретарями 
сільських, 
селищних, 
міських рад 

01.01-
31.03.2019 

Головою райдержадміністрації Грисем І.М. 20 
березня  2019  року проведено нараду з 
сільськими, селищними, міськими головами, на 
якій розглянуто три питання 

121. Інструктивно-
методичні наради 
з питань 
проведення ЗНО 

01.01.-
28.02.2019  

15 січня 2019 року  керівником РМК Горбовою 
М.В. проведено інструктивно-методичну нараду з 
питань реєстрації на ЗНО-2019. 12 лютого 2019 
року  проведено інструктивно-методичну нараду 
із залученням до пробного ЗНО 

122. Практичні 
семінари з питань 
діяльності 
управління 
соціального 
захисту населення 
райдержадміністр
ації 

02.01.2019 
06.02.2019 
06.03.2019 

 

Начальником  соціального захисту населення 
райдержадміністрації С.Цебаком 02.01.2019, 
06.02.2019 та 06.03.2019 проведено практичні 
семінари по питаннях: 
- зміни в постанові КМУ «Про призначення 
допомоги сім’ям з дітьми»; 
- призначення тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку; 
- призначення допомоги, у зв’язку із втратою 
годувальника  

123. Нарада з питань 
виконання 
Програми 
соціально – 
економічного і 
культурного 
розвитку у 2019 
році  

До  
10.01.2019 
 

23 січня 2019 року першим заступником голови 
райдержадміністрації Пупою Р.Р. з керівниками 
управлінь, відділів райдержадміністрації та служб 
району проведено нараду з питань виконання 
Програми соціально – економічного і 
культурного розвитку у 2019 році. За під сумками 
наради підготовлено довідку на засідання Колегії 
райдержадміністрації 

124. Проведення 
підсумкового 
збору по 
виконанні Плану 
основних заходів 
цивільного 
захисту за 2018 
рік  

16.01.2019 16 січня 2019 року проведено збір із органами 
управління цивільного захисту району  щодо 
підсумків виконання Плану основних заходів 
цивільного захисту району за 2018 рік та 
визначення головних завдань на 2019 рік 

125. Нарада з питань 
формування 
пропозицій з 
фінансування 
цільових програм 
у 2019 році  

23.01.2019 23 січня 2019 року першим заступником голови 
райдержадміністрації Пупою Р.Р. з керівниками 
бюджетних установ району проведено нараду з 
питань формування пропозицій з фінансування 
цільових програм у 2019 році. За результатами 
наради сформовано пропозиції на розгляд сесії 
Старосамбірської районної ради 
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126. Нарада з 
бухгалтерами 
сільськогосподарс
ьких підприємств  
по складанню 
річних звітів за 
2018 рік  та 
планових 
показників на 
2019 рік 

23.01.2019 23 січня 2019 року проведено нараду  з 
бухгалтерами сільськогосподарських  
підприємств району по складанню річних звітів за 
2018 рік  та планових показників на 2019 рік 

127. Проведення нарад 
з керівниками 
закладів загальної 
середньої освіти 
району з 
актуальних 
питань 
 

24.01.2019 
 
 

24 січня 2019 року начальником  відділу освіти 
райдержадміністрації в сесійній залі  районної 
ради проведено нараду з керівниками закладів 
освіти району відповідно до порядку денного. 
Присутніх було ознайомлено із відповідними 
нормативно-правовими документами та доведена 
відповідна інформація до виконання та відома 

128. Нарада з 
працівниками 
культури району 

31.01.2019 
28.02.2019 
89.03.2019 

31 січня, 28 лютого, 28 березня 2019 року 
начальником відділу культури 
райдержадміністрації  Юрчиком П.Я. та 
директором ЦБС .Сольчаник В.О. проведено 
наради з працівниками культури району з питань  
визначення пріоритетних напрямків роботи в 
2019 році. Робота бібліотек та Народних домів у 
сучасних умовах. Досягнення відповідності 
бібліотечного фонду до потреб користувачів 

129. Нарада голів 
окружного 
методичного 
об’єднання 
педагогів-
організаторів 

06.02.2019 Методистом РМК Лешкович М.С.6 лютого 2019 
року на базі Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ  ступеня 
№2 проведено нараду голів окружного 
методичного об’єднання  педагогів – 
організаторів. На нараді напрацьовано посадові 
обов’язки педагогів – організаторів у світлі НУШ 

130. Нарада з питань 
недопущення  
винекнення  
заборгованості за 
енергоносії 
підприємствами 
житлово – 
комуналь ного 
господарства  

07.02.2019 
 

6 лютого 2019 року з  керівниками та головними 
бухгалтерами підприємств ЖКГ проведено 
нараду, на якій  визначено шляхи та заходи щодо 
ліквідації  та недопущення заборгованості за 
енергоносії підприємствами житлово – 
комунального підприємства 



 

 

37

131. Семінар 
керівників ЗНЗ І-
ІІІ ступенів з 
питань організації 
та проведення 
атестації 
керівників та 
педагогічних 
працівників у 
2018-2019 
навчальному році 
на базі ОЗНЗ - 
«Старосамбірська 
ЗСШ І-ІІІ ст. №1 
ім. Героя України 
Б.Сольчаника» 

07.02.2019 7лютого 2019 року  керівником РМК Горбовою 
М.В. на базі ОЗНЗ- «Старосамбірська ЗСШ І-ІІІ 
ст. №1 ім. Героя України Б.Сольчаника»  
проведено семінар з питань: 

 - порядок встановлення кваліфікаційних 
категорій; 

 - перелік документів, необхідних для подачі 
атестаційній комісії ІІ рівня; 

 - особливості проведення сертифікації вчителів 

132. Нарада-семінар 
заступників 
керівників з 
виховної роботи  

19.02.2019 Методистом РМК Лешкович М.С.17 березня 2019 
в рамках заходів з відзначення 80-ї річниці 
полеглих стрільців Карпатської Січі проведено 
семінар заступників керівників з виховної роботи 
в якому взяло участь 15 вчителів та вироблено 
рекомендації щодо виконання заходів у ЗЗСО 
району 

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

21.02.2019  14 березня 2019 року з органами місцевого 
самоврядування та керівниками операторами-
перевізниками ТПВ проведено нараду з питань  
дотримання чинного законодавства у сфері 
поводження з ТПВ та залучення всіх населених 
пунктів району до централізованого збору та 
вивозу ТПВ. 
5 та 12 квітня 2019 року проведено рейд – 
перевірки щодо дотримання правил благоустрою 
населених пунктів 

134. Проведення 
наради з 
сільськими, 
селищними, 
міськими 
головами по 
питанні 
«Проведення 
попереджувальни
х заходів із 
пропуску 
льодоходу, 
весняної повені 
2019 року»» 

26.02.2019 У зв’язку з відсутністю розтягом зими 2018-2019 
років значного снігового покрову та льодоставу 
на водних об’єктах, проводити  нараду з цього 
питання не було потреби  
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135. Проведення  
семінарів, 
навчань з 
бухгалтерами 
головних  
розпорядників 
(розпорядниками  
нижчого  рівня)  
коштів  
районного 
бюджету, міських, 
селищних і 
сільських рад  та  
інших  учасників 
бюджетного  
процесу   

01-
31.03.2019 

Семінари та  навчання  перенесено на квітень 
2019 року 

136. Засідання школи 
молодого вчителя 
іноземних мов на 
базі Хирівської 
школи-інтернату 

15.03.2019 15.03.2019 р. відбувся районний семінар молодих 
учителів іноземних мов «Шляхи активізації 
комунікативно-пізнавальної діяльності в процесі 
вивчення іноземної мови на уроках та в 
позакласній роботі. Успішне планування уроку 
іноземної мови» на базі ЗЗСО І-ІІІ ст-ліцею м. 
Хирів. У семінарі брали участь 12 молодих 
учителів іноземних мов району.  
Самойловою Т.М., методистом РМК, спільно із 
педагогами закладу було проведено майстер-
класи, методичну панораму стратегій навчання, 
ярмарку апробованих педагогічних ідей за 
методикою МАС та задіяно молодих колег у 
тренінгах. Семінар молодих учителів мав 
практичне спрямування, його метою було 
презентувати напрацювання учителів із досвідом 
молодим учителям щодо використання 
інноваційних технологій, ознайомити з 
можливостями використання апробованих 
педагогічних ідей за методикою МАС на уроках, 
показати роботу вчителів шляхом проведення 
майстер-класів щодо формування комунікативної 
компетентності. 
Практичні навички, здобуті на семінарі, 
допоможуть учителям методично правильно 
планувати кожен етап уроку, використовувати 
інноваційні форми роботи, методи поділу класу 
на групи для проведення уроків різних типів, 
розуміти загальноєвропейські підходи до 
оцінювання навчальних досягнень учнів, 
розташовувати у правильному порядку фази 
уроку, формулювати мету і завдання уроку, 
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   використовувати асоціограми, інтерактивні 
методи «карусель», «підшипник», працювати над 
проектом, правильно проводити рефлексію, 
виготовляти лексичну книжечку 

137. Нарада з 
керівниками та 
спеціалістами 
господарств з 
питань  
підготовки до 
весняно – 
польових робіт та 
підсумків посіву 
ранніх зернових 
культур 

18.03.2019 
 

Начальником відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 19 березня 2019 року 
проведено спільну нараду з керівниками та 
агрономами сільськогосподарських підприємств     
з питань забезпечення мінеральними добривами, 
проходження навчання керівників та медичного 
огляду працівників, які працюватимуть з 
засобами захисту рослин 

138. Семінар-тренінг  
для педагогів-
організаторів 
«Громадська 
школа лідерства у 
ЗЗСО» 

20.03.2019 Семінар-тренінг перенесено на 15 травня .2019 
року, у зв’язку із проходженням курсової 
перепідготовки тренерів 
 
 
 

139. Нарада з 
сільськими, 
селищними, 
міськими 
головами та 
районними 
спеціалізованими 
службами ЦЗ по 
питанні «Про 
пожежу та 
екологічну 
ситуацію в 
районі, пов’язану 
із спалюванням 
сухої 
рослинності, її 
залишків та 
побутового 
сміття» 

26.03.2019 Нараду з сільськими, селищними, міськими 
головами та районними спеціалізованими 
службами ЦЗ по питанні «Про пожежу та 
екологічну ситуацію в районі, пов’язану із 
спалюванням сухої рослинності, її залишків та 
побутового сміття» перенесено на квітень 2019 
року 
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140. Проведення 
наради з 
керівниками і 
бухгалтерами 
сільськогосподарс
ьких   
підприємств 
району з питань 
розрахунку за 
оренду земельних 
і майнових паїв 

28.03.2019 
 
 

28 березня 2019 року головним спеціалістом 
відділу Чопко Н.В. проведено нараду  з 
бухгалтерами сільськогосподарських підприємств 
з питань розрахунку за оренду земельних паїв у 
2018 році, та перегляд розміру орендної плати на 
2019 рік 

141. Засідання Колегії 
відділу культури 
райдержадміністр
ації  з питання: 
“Про культурно-
просвітницьку 
роботу Народних 
домів і бібліотек” 

21.02.2019 
28.03.2019 

 

Начальником відділу культури 
райдержадміністрації  П. Юрчиком  у І кварталі 
2019 року проведено два засідання  Колегії: 
21 лютого 2019 року за участі  директора ЦБС  
Сольчаник В.О., Тур’ївської, Тисовицької, 
Топільницької сільських рад.  
28 березня 2019 року за участі директора ЦБС 
Сольчаник В.О., Білицької, Волошинівської, 
Стрільбицької, Страшевицької сільських рад. 
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 

142. Урочистості з 
нагоди 
святкування 107 
річниці від Дня 
народження 
С.Бандери. 
Показ 
документального 
фільму до річниці 
від дня 
народження С. 
Бандери. 
Книжкові 
виставки «Степан 
Бандера – патріот 
і провідник» 

01- 
02.01.2019 

1 січня 2019 року  біля пам’ятника С.Бандері 
відбулася панахида на відзначення чергової 
річниці з Дня народження С. Бандери та 
проведено показ документального фільму до 107-
ї річниці від дня народження С. Бандери. 
2 січня 2019 року в центральній районній 
бібліотеці та в бібліотеках-філіях сіл: Кобло, 
Страшевичі, Бусовисько, Муроване, Бабино, 
Лаврів, Ріп’яно, Велика Лінина, м. Хирів 
відбулося ознайомлення користувачів з 
літературою про життя та діяльність Степана 
Бандери 
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143. Участь команд 
району в ХХУІІІ 
спортивних іграх 
Львівщини та 
районів області, в 
навчально – 
тренувальних 
зборах для 
підготовки в 
чемпіонаті 
області з футболу 

01.01-  
31.03.2019 

Протягом І кварталу 2019 року збірна команда 
району взяла участь в обласних змаганнях, 
зокрема:  
- з шашок 2-3 лютого 2019   року   в    м. Турка, 
зайняла 4 місце, 
- з плавання 30 березня 2019 року в м. Дрогобич, 
зайняла 12 місце, 
- спортивні змагання «Мама,тато,я- спортивна 
сім’я» 2-3 березня 2019 року в  м. Сколе, зайняла 
8 місце 

144. Зустріч з 
письменниками 
Старосамбірщини 

01.01- 
31.03.2019 

Зустріч з письменниками Старосамбірщини 
перенесено на ІІ квартал 2019 року 

145. Районні турніри 
серед ветеранів 
(волейболу, 
футболу і шахів) 

01.01-
30.03.2019 

Відбувся       міжрайонний     турнір з   
баскетболу 11 березня 2019 року в  м. Хирів. За 
підсумками змагань:  1 місце посіла команда з м. 
Самбір, 2 місце-з м. Хирів, 3 місце - з м. Старий 
Самбір 

146. Першість м. 
Старого Самбора 
з шахів та шашок. 

01.01-  
31.03.2019 

Першість м. Старого Самбора з шахів та шашок 
проходила з 03.03 по 07.04. 2019 року в м. Старий 
Самбір шаховий клуб «Дебют». За результатами 
змагань -  І місце зайняв  Грицак Ярослав, ІІ місце 
- Бучковський Роман, ІІІ місце – Ковтун 
Володимир 

147. Чемпіонат району 
з настільного 
тенісу 

01.01-  
31.03.2019 

2 січня 2019 року  в м. Старий Самбір проведено  
чемпіонат району з настільного тенісу. За 
результатами змагань - 1 місце отримав Пелишко 
Максим, 2 місце - Керницький Андрій, 3 місце -
Багряк Степан  

148. Проведення 
профорієнтаційни
х екскурсій 

01.01-
31.12.2019 

Протягом І кварталу 2019 року працівниками 
сектору молоді та спорту райдержадміністрації 
проведено 9 профорієнтаційних екскурсій, в яких 
взяли участь 271 старшокласник 

149. Проведення 
Всеукраїнської 
інформаційно-
профілактичної 
акції 
«Відповідальність 
починається з 
мене» 

01- 
31.03.2019 

Працівниками сектору молоді та спорту 
райдержадміністрації  спільно з ювенальним 
відділом поліції протягом І кварталу 2019 року 
проведено лекції у загальноосвітніх навчальних 
закладах району 

150. Проведення 
заходів з 
національно-
патріотичного 
виховання молоді  

01.01.- 
31.03.2019 

Протягом І кварталу 2019 року працівниками 
сектору молоді та спорту райдержадміністрації 
проведено 28 заходів неформальної освіти для 
молоді району, в яких було задіяно 675 учнів 
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151. ІІІ етап 
Всеукраїнських 
учнівських 
олімпіад 

01.01-
28.02.2019 

.З 19 січня 2019 року  керівником РМК Горбовою 
М.В  організовано участь учнівських команд в ІІІ 
(обласному) етапі Всеукраїнських предметних 
олімпіад. Впродовж  січня  2019 року проведені 
підготовчі тренування переможців районних 
олімпіад до участі у ІІІ  (обласному ) етапі та 
організовано участь учнів  в обласних олімпіадах. 
За  підсумками  ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнських олімпіад наші учні здобули 15 
призових місць 

152. Проведення І 
етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
учнівських 
науково-
дослідницьких 
робіт 

01.01-
31.01.2019 

З метою духовного, творчого, інтелектуального 
розвитку учнівської молоді, створення умов для 
формування інтелектуального потенціалу нації 
Малою академією наук Старосамбірського 
району та за підсумками проведеного  І етапу 
Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – 
дослідницьких робіт учнів – членів МАН, для 
участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН рекомендовано 8 гуртківців МАН 
Старосамбірського району 

153. Цикл заходів: 
«Дивосвіт 
різдвяних свят» 
(різдвяні читання, 
конкурс колядок, 
уроки 
народознавства) 

02-
12.01.2019  

З 2 по 12 січня 201’9 року в центральній районній 
бібліотеці та в бібліотеках-філіях відбулося ряд 
заходів, зокрема, урок народознавства «Різдвяна 
зірка засіяла» с. Ріп’яно, різдвяні читання 
«Народилась на небі зоря, а у Діви Марії - 
Дитина» с. Губичі, книжково-ілюстративна 
виставка «Від Різдва до Меланки» с. Головецько, 
святкове дійство «Різдвяні барви рідного села» с. 
Кобло, різдвяні вінчування «Селом мандрує 
коляда» с. Лаврів, новорічне дійство «Старий рік 
минає, Новий наступає» с. Страшевичі, 
християнські читання «Сяйво Вифлеємської 
зірки» с. Тершів 

154. Виставка 
«Різдвяні традиції 
бойківського 
краю» 

08-
12.01.2019  З 8 по 12 січня 2019 року в Старосамбірському 

історико-краєзнавчому музеї відбулася виставка 
«Різдвяні традиції бойківського краю» 
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155. Фестиваль 
«Різдвяні 
канікули» 

09-
15.01.2019 

В рамках новорічно - різдвяних заходів у ДНЗ та 
ЗНЗ району проведені відповідні святкові заходи, 
благодійні акції та акції милосердя. Головна мета 
вищезазначених заходів – пропаганда 
бережливого ставлення до природи, розвиток 
творчої ініціативи та пізнавальної діяльності 
молоді, формування практичних умінь та навичок 
дітей під час виготовлення новорічно-різдвяних 
композицій, які символізують та відображають 
новорічно-різдвяну тематику, активізація 
патріотичного виховання підростаючого 
покоління.  
Одним із пріоритетних напрямків роботи 
залишається робота з педагогічними кадрами. 
Відповідно до плану роботи районного 
інформаційно-методичного центру  впродовж 
січня 2018 року були проведені майстер-класи та 
засідання методичних об’єднань окружного та 
районного рівня,  реалізовувались  індивідуальні 
плани роботи з молодими учителями 

156. Різдвяно-
новорічні 
віншування в 
організаціях, 
установах, 
закладах м. 
Старий Самбір 

14.01.2019 14 січня 2019 року  відбулося традиційне 
привітання колективом районного Народного 
дому працівників установ, організацій, 
підприємств, об’єктів приватного бізнесу 
 

157. Проведення 
районного   свята 
зимового 
фольклору: 
”Казка Різдвяних 
снів” 

20.01.2019 20 січня 2019 року відбувся огляд вертепів 
населених пунктів району з метою збереження та 
пропагування народних традицій, розвитку 
туристичного потенціалу. Інформація про огляд 
була розміщена у ЗМІ та на сайті відділу 
культури 

158. Заходи на 
відзначення 
Соборності 
України: 
- урочистий вечір, 
присвячений Дню 
Соборності 
України; 
- презентація 
фільму « Акт 
злуки 1919»; 
 

22.01.2019 
23.01.2019 
18-
22.01.2019 

22 січня 2019 року у приміщені районного 
Народного дому м. Старий Самбір відбувся 
концерт приурочений Дню Соборності України. 
22 січня 2019 року в Старосамбірському 
історико-краєзнавчому музеї відбулася 
презентація документального фільму «Акт злуки 
1919». 
З 8 по 22 січня 2019 року в бібліотеках-філіях 
відбулося ряд заходів, зокрема, урок національно-
патріотичного виховання «Соборність України – 
соборність нашої свідомості» ЦРБ, історично-
мистецька година «Наша земля – соборна 
Україна» с. Ріп’яно, година історії «Соборна мати 
– Україна одна для всіх, для всіх єдина» 
бібліотека-філія для дорослих та бібліотека-філія 
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 - «Соборна 
Україна –  це 
значить, що наша 
Держава – 
єдина!» (книжкові 
виставки, 
тематичні полиці, 
історичні години) 

 для дітей м. Добромиль, історична година «Хай 
квітне у віках Соборна Україна» с.Грозьово, с. 
Плоске, с. Тершів, с. Ясеиця-Замкова, с. Велика 
Волосянка, «Україна – соборна держава» с. 
Ясениця-Замкова, с. Головецько, патріотична 
година «Нам берегти тебе, Соборну і єдину, і нам 
твою історію творить» с. Торгановичі, урок 
державності «Україно – соборна державо, синь 
небесна, колосся пшениці» с. Велика Лінина, 
інформаційна бібліовітрина «День Соборності: 
мовою фактів і документів» с. Тернава, година 
соборності «В єднанні сила і міць держави» с. 
Стрілки, історичний екскурс «Соборна духом 
Україна» с. Тисовиця, година історичної пам’яті 
«Акт Злуки – втілення ідеї Соборності» с. Біличі 

159. Заходи на 
відзначення бою 
під  Крутами: 
Вечір-реквієм на 
відзначення 
пам’яті героїв 
Крут 
До відзначення 
100-річчя Бою під 
Крутами: показ 
документального 
фільму «Крути. 
Як це було»  
«За мирний світ 
під Крутами 
стояла країна 
молода» 
(книжкові 
виставки,тематич
ні викладки, 
історичні години) 

 
 
29.01.2019 
 
29.01.2019 
 
 
25-
30.01.2019 

29 січня 2019 року в приміщені районного 
Народного дому м. Старий Самбір відбувся 
концерт присвячений пам’яті героїв Крут. 
29 січня 2019  відбувся показ документального 
фільму «Крути., як це було». 
З 25 по 29 січня 2019 року в бібліотеках-філіях 
відбувся ряд заходів, зокрема, історична година 
«Квіти у полі, там де Крути» м. Хирів, «Вони 
загинули за Україну» с. Трушевичі, історичний 
спогад «Герої Крут для нащадків взірець» с. 
Ріп’яно, патріотична година «Крути – бій за 
майбутнє» РДБ, вечір пам’яті «На Аскольдовій 
могилі поховали їх» с. Стрільбичі, урок-реквієм 
«Крути, нам вас не забути» с. Біличі, книжкова 
виставка «Крути – наша гордість і слава» с. 
Бусовисько, година пам’яті «Мов град із неба 
сипалися кулі, косили молодь, український цвіт» 
с. Велика Лінина, «Цвіт… Кров… Знання» с. 
Топільниця,  презентація книжкової викладки 
«Крути в нашій пам’яті» с. П’ятниця 

160. Підготовка 
виставки до Дня 
Героїв Небесної 
Сотні 

01-
28.02.2019 

З 5 лютого 2019 року в прим іменні архівного 
відділу райдержадміністрації діє довготривала 
тематична виставка до Дня Героїв Небесної 
Сотні, підготовлена за документальними 
матеріалами, присвяченими подіям Революції 
Гідності та документами фондів Державного 
архіву Львівської області 
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161. Цикл заходів до 
вшанування 
пам’яті Героїв 
Небесної сотні та 
АТО «Небесна 
сотня. Вони 
боролись за 
єдність України» 
(книжкові 
виставки,тематич
ні викладки, 
історичні години) 
Вечір пам’яті 
«Історія на крові. 
Небесна Сотня.» 
Літературно-
музичний вечір-
реквієм «Герої не 
вмирають» 

18-  
20.02.2019  

 
 
 
 

20.02.2019 
 

20.02.2019 

З 18 по 20 лютого 2019 року  в бібліотеках-філіях 
відбувся марафон пам’яті «Летить у вись Небесна 
сотня» ЦРБ, вечір пам’яті «Наші герої не 
вмирають ніколи» с. Ріп’яно, година пам’яті 
«Герої не вмирають» с. Муроване,с. Грозьово, «А 
сотня вже летить у небеса» с. с. Топільниця, с. 
Стар’ява, с. Буньковичі,  історична година «Герої 
Небесної сотні» с. Головецько, с. с. Тур’є, година 
історичної правди «Загиблим – світла пам'ять, 
живим - пошана» с. Ясениця-Замкова, с. Мігово, 
с. Верхній Лужок, патріотичне читання «Від 
Святослава до Небесної сотні» с. Бабино, година 
реквієм «Вони тримають небеса» смт. Стара Сіль, 
виставка-реквієм «Україна стоїть і Майдан не 
скорився» с. Торгановичі, бібліотека-філія для 
дорослих м. Добромиль 
Вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні та 
загиблих у зоні АТО. 
20 лютого 2019 року в Старосамбірському 
історико-краєзнавчому музеї відбулася виставка 
присвячена героям Небесної Сотні та учасникам 
АТО. 
20 лютого 2019 року відбувся вечір-реквієм на 
вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні на 
площі Небесної сотні в м. Старий Самбір. 
Протягом лютого у Народних домах району 
відбулися вечори-реквієми до вшанування Героїв 
Небесної сотні 

162. Відзначення 
Міжнародного 
дня рідної мови: 
«Моє ти диво 
калинове, кохана 
материнська мово 
» (свято рідної 
мови, година 
пізнання, цикли 
книжково-
ілюстративних 
виставок, день 
рідної мови, 
турнір 
мовознавців) 

18-
22.02.2019 

З 18 по 22 лютого 20’19 року в бібліотеках-філіях 
проведено ряд заходів, зокрема, відбулася 
розгорнута книжкова виставка «Рідна мова – 
мова серця» ЦРБ, літературна година «Слово 
наше рідне, слово українське» с. Плоске, с. 
Буньковичі, бібліотека-філія для дорослих м. 
Добромиль, с. Тершів, літературне свято «Рідна 
мова моя материнська» РДБ, літературний урок 
«Нащадкам мову передай, як скарб» с. Ясениця-
Замкова, інтелектуальний турнір «Мова – життя 
основа» с. Стрілки, мовна вікторина «Мови нашої 
слово – наче музика жива» с. Торгановичі, година 
поезії «Ти наше диво калинове, кохана українська 
мово» с. Велика Сушиця, свято рідної мови 
«Наша мова, барвінкова» с. Передільниця, година 
спілкування «Мова – духовне багатство народу» 
смт. Стара Сіль 
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163. Огляд-конкурс 
духовної пісні 
присвячений 203-
річниці від Дня 
народження  М. 
Вербицького 

01-
31.03.2019 

Перенесено на ІІ квартал 2019 року 
 

164. Цикл заходів  до 
Шевченківських 
днів «Шевченкові 
слова добра й 
любові, як слово 
батьківське в 
душі ми 
збережем» 
(літературні 
вікторини,книжко
во-ілюстративні 
виставки,інформа
ційні хвилинки, 
конкурси 
малюнків,конкурс 
на кращого читця 
поезій) 
Урочистий вечір з 
нагоди дня 
народження 
Т.Шевченка 
Виставка «Наш 
Тарас Шевченко» 

01-
31.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.03.2019 
 
09-
11.03.2019 

З 7 по 15 березня 2019 року в бібліотеках-філіях 
відбулося ряд заходів, зокрема, книжково-
ілюстративні виставки, тематичні полички, 
презентація виставки однієї книги «Кобзар – 
книга нації» ЦРБ, літературний екскурс 
«Шляхами Великого Кобзаря» с. Біличі, 
літературна година «У вінок Кобзаря ми 
вплітаємо майбутнє» с. Воля, с. Муроване, «Я ще 
дитина, але знаю Шевченка» м. Хирів, 
Шевченківські читання «Читає мати Кобзаря» с. 
Велика Волосянка, с. Тур’є, тематичний вечір 
«Шевченкові слова добра й любові, як слово 
батьківське в душі ми збережем» с. Грозьово, 
літературно-мистецьке свято «Тарас Шевченко – 
геній нашого народу» с. Стрілки, поетичні 
читання «Шевченків Заповіт свободи і любові» с. 
Торгановичі, голосні читання «Рідний і знайомий 
образ Кобзаря» с. Торчиновичі 
Значення творчості Т.Г.Шевченка для 
українського народу важко переоцінити. Його 
літературна спадщина багатогранна: поезії, 
балади, елегії, поеми, думи… І в кожному рядку 
ми відчуваємо біль переживання поета за долю 
народу. 
9 березня 2019 року біля пам’ятника Т. Шевченка 
відбувся захід присвячений 203-річниці від дня 
народження Т.Шевченка. Протягом березня у 
Народних домах району відбулися заходи до 
Шевченківських днів. 
В Старосамбірському історико-краєзнавчому 
музеї оформлено постійно діючу виставку «Наш 
Тарас Шевченко» 

165. Проведення 
Шевченківських 
свят у навчальних 
закладах району 

05.03.- 
10.03.2019  

З 7 по 16 березня 2019 у 16 ЗЗСО району 
проведено Шевченківські свята з метою 
докорінного поліпшення виховної роботи з 
учнівською молоддю на основі традицій і звичаїв 
українського народу, вивчення його історичної та 
культурної спадщини, формування у 
підростаючого покоління високої патріотичної 
свідомості 
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166. Всеукраїнський 
тиждень дитячого 
читання 
(літературні 
читання, 
вікторини, 
конкурси, зустрічі 
з поетами та 
письменниками 
краю, виставки 
книг) 

25- 
31.03.2019 

З 25 по 31 березня 2019 року в бібліотеках 
відбулися голосні читання книг найвідоміших 
львівських видавництв, ознайомлення дітей – 
читачів районних та сільських бібліотек з 
новинками сучасної літератури. 
До Всеукраїнського тижня дитячого читання 
проведено ряд заходів, зокрема, літературна 
подорож «Книга розкривається – мандрівка 
починається» с. Тершів, свято «День ляльки» с. 
Бусовисько, гра-подорож  «Зустріч на перехресті 
казок» , с. Великосілля, с. Воля, екскурсія 
«Країна книжкова – країна казкова» с. 
Солянуватка, читацька зустріч «Читати – це 
круто! Читати – сучасно!» с. Ріп’яно, дитяча 
мандрівка «Світ дитячої книги багатий і 
різноманітний» смт. Стара Сіль 

  
 
 
 
Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                                  М.М.Год 


