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Голова Старосамбірської районної  
державної адміністрації  
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    ЗВІТ 

            про виконання плану роботи  Старосамбірської районної 
        державної адміністрації  на ІІ квартал 2019 року                                                                                                   

 № 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 
(відповідно 
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 
районної державної 
адміністрації  

21.05.2019 Головою райдержадміністрації Грисем І.М., 
головою Колегії  21 травня  2019 року 
проведено  засідання Колегії, на якому 
розглянуто всі заплановані  питання. За 
результатом розгляду прийнято рішення 
№7,8,9,10, на виконання яких  підготовлено   
розпорядження райдержадміністрації  від 
29.05.2019 №167/01-04, від 31.05.2019  № 
171/01-04, від 31.05.2019 №172/01-04, від 
31.05.2019 №173/01-04 

2. Засідання районної 
комісії з вирішення 
майнових питань, 
що виникають у 
процесі 
реформування 
аграрного сектора 
економіки  

01.04-
30.06.2019 

У ІІ кварталі 2019 року засідання районної 
комісії з вирішення майнових питань, що 
виникають у процесі реформування аграрного 
сектора економіки не проводилось, у зв’язку з 
відсутністю звернень громадян 

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

01.04-
30.06.2019 

Засідання районної комісії з питань 
забезпечення своєчасності сплати податків та 
погашення заборгованості із заробітної плати, 
пенсій та інших соціальних виплат у ІІ кварталі 
2019 року не проводилось, у зв’язку з тим, що  
заборгованості по заробітній платі немає 
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4. Засідання 
опікунської ради 
при 
Старосамбірській 
райдержадміністра
ції 

01.04-
30.06.2019 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  ІІ 
кварталі 2019 року не надходило, засідання  
опікунської ради  не проводились  

5. Засідання комісії з 
питань захисту 
прав дитини 
Старосамбірської 
райдержадміністра
ції 

 До 
30.04.2019 
31.05.2019 
30.06.2019 

У ІІ кварталі 2019 року проведено п’ять 
засідань комісії, зокрема: 24 квітня, 23, 30  
травня та 11,27 червня 2019 року, на яких 
розглянуто 23 питання. За результатами 
засідання підготовлено проекти розпоряджень 
голови райдержадміністрації та висновки  

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

01.04-
30.06.2019 

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

7. Засідання комісії із  
соціального 
страхування 
Старосамбірської 
районної державної 
адміністрації 

01.04-
30.06.2019 

У  ІІ кварталі 2019 року  проведено 7 засідань 
комісії, на яких розглянуто 11 справ про 
призначення матеріального забезпечення та 
надання соціальних послуг застрахованим 
особам по тимчасовій втраті працездатності. 
За результатами засідань оформлено 7 
протоколів 

8. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
розвитку сімейної 
медицини 

03.04.2019 3 квітня 2019 року проведено засідання 
Координаційної ради з питань розвитку 
сімейної медицини. За результатами засідання 
оформлено протокол № 2 та прийнято 
відповідні рішення 

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

10.04.2019 
19.04.2019 
10.05.2019 
22.05.2019 
12.06.2019 
20.06.2019 

У ІІ кварталі 2019 року проведено 3  засідання 
комісії, на яких  розглянуто 209 заяв, з них 23 
заявникам відмовлено в призначенні грошової 
виплати 
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10. Засідання 
експертної комісії 
архівного відділу 
райдержадміністра
ції 

15.04.2019 
20.05.2019 
18.06.2019 

 

Начальником архівного відділу 
райдержадміністрації Н.Карвацькою  у ІІ 
кварталі 2019 року проведено три засідання 
експертної комісії: 
15 квітня 2019 року, на якому схвалено: 
- доопрацьовану номенклатуру справ на 2019 
рік Державної казначейської служби України у 
Старосамбірському районі Львівської області; 
- номенклатуру справ окружної виборчої 
комісії з виборів Президента України 
територіального виборчого округу №125 м. 
Старий Самбір, Львівської області. 
20 травня  2019 року, на якому схвалено: 
- номенклатуру справ на 2019 рік, Положення 
про експертну комісію та Положення про архів 
загальноосвітньої середньої школи І-ІІ ступенів 
с. Муроване. 
18 червня 2019 року, на якому схвалено: 
- результати впорядкування документів 
окружної виборчої комісії з виборів 
Президента України територіального 
виборчого округу №125 м. Старий Самбір, 
Львівської області 

11. Засідання  комісії 
для визначення 
переліку 
сільськогосподарсь
ких підприємств, 
які мають право на 
отримання 
бюджетних коштів 
згідно 
затверджених 
Програм з 
обласного  
бюджету на 2019 
рік та часткової 
компенсації з 
державного 
бюджету 

25.04.2019 
23.05.2019 
20.06.2019 

 

Начальником відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації Курієм Я.П. 
протягом ІІ кварталу 2019 року проведено два 
засідання комісії: 
 12 квітня 2019 року, на якому розглянуто 
питання щодо надання фінансової підтримки 
ФОП Коваль М.М. для створення сімейної 
ферми; 
14 червня 2019 року, на якому розглянуто 
питання щодо включення ФОП «Волошин 
В.М.» у зведену відомість фактичних витрат та 
попередніх обсягів компенсації по закладанню 
і нагляду за молодими багаторічними садами 
станом на 14.06.2019 року. 
За результатами проведених засідань 
оформлено протоколи та прийнято позитивні 
рішення 

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

25.04.2019 
23.05.2019 
20.06.2019 

 

У ІІ кварталі 2019 року проведено чотири  
засідання комісії, на яких розглянуто 12 
питань. За результатами засідань оформлено 
протоколи та прийнято протокольні рішення 
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13. Засідання 
спостережної 
комісії при 
Старосамбірській 
райдержадміністра
ції 

29.04.2019 
31.05.2019 
27.06.2019 

 

В ІІ кварталі 2019 року проведено три 
засідання спостережної комісії: 
25 квітня 2019 року, на якому розглянуто 
наступні питання «Про контроль  за 
відвідуванням навчальних закладів  дітьми, які 
схильні до бродяжництва, жебрацтва та інших 
протиправних дій. Проведення  рейдів  «Урок», 
«Вокзал» для виявлення дітей, які ухиляються 
від навчання». 
31 травня 2019  року, на якому розглянуто 
питання «Про соціальні послуги, які надаються  
Старосамбірським районним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
особам, умовно засудженим та звільненими з 
місць позбавлення волі». 
27 червня 2019 року, на якому розглянуто 
питання «Про стан роботи дільничних офіцерів 
поліції у профілактичній роботі з особами 
звільненими з місць позбавлення волі» 

14. Засідання комісії з 
питань 
упорядкування 
обліку юридичних 
осіб 

16.05.2019 
 

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

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

03.06.2019 3 червня 2019 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
наступні питання: 
- про повноту обстежень підлягаючих 
контингентів на СНІД, виконання 
комплексного плану заходів по профілактиці; 
- хід виконання Указу Президента України від  
30.11.2008 року № 1677 «Про вдосконалення 
управління у сфері протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні». 
За результатами засідання оформлено протокол 
№2 

16. Засідання 
Координаційної 
ради з питань сім’ї 
та охорони 
дитинства 

12.06.2019 В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  ІІ 
кварталі 2019 року не надходило, засідання  
Координаційної ради  не проводились  

17. Засідання 
Координаційної 
ради 
Старосамбірської 
райдержадміністрац
ії з питань дітей 

13.06.2019 13 червня .2019 року  проведено  засідання 
Координаційної ради з питань дітей 
Старосамбірської райдержадміністрації, на 
якому розглянуто 1 питання 
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18. Засідання  
координаційної 
ради з питань 
сімейної гендерної 
політики, 
насильства в сім’ї 
та протидії торгівлі 
людьми при 
райдержадміністра
ції 

14.06.2019 
 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  ІІ 
кварталі 2019 року не надходило, засідання  
Координаційної ради  не проводились  

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

18.06.2019 
 

18 червня 2019 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
наступні питання: 
- «Взаємодія органів державної влади та 
місцевого самоврядування із громадським 
організаціями в контексті збереження пам’яток 
культури, як елемент формування духовних і 
моральних основ суспільства»; 
- «Про вплив активного дозвілля  на виховання 
інтелектуальних та моральних якостей 
підлітків».  
За результатами засідання оформлено протокол 
№2 

20. Засідання районної 
комісії з питань 
розрахунків за 
спожиті 
енергоносії 

19.06.2019 Засідання комісії у ІІ 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 

21. Засідання комісії з 
питань розвитку 
підприємництва у 
Старосамбірському 
районі 

20.06.2019 Засідання комісії у ІІ кварталі 2019 року не 
проводилось. 
14,18 квітня, 8,16,30 травня, 6,20,27 червня 
2019 року керівники суб’єктів господарювання 
району взяли участь  у засіданні районної  
робочої групи з питань легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення. 
11 квітня та 12 червня 2019 року керівники 
суб’єктів господарювання населених пунктів 
Стрілківської, Княжпільської сільських рад 
взяли участь  у виїзних засіданнях  робочої 
групи з питань легалізації виплати заробітної 
плати та зайнятості населення. 
На засіданнях розглядались 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 
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22. Засідання постійно 
– діючої комісії для 
розгляду питань 
охорони  лісів, 
використання, 
збереження та 
відтворення 
лісових ресурсів, 
діяльності об’єктів 
обробки  деревини 
на території району  

25.06.2019 
 

Засідання комісії у ІІ кварталі 2019 року не 
проводилось. 
10 травня 2019 року проведено  нараду за 
участі учасників АТО, контролюючих органів 
району, лісогосподарських підприємств з 
питання діяльності нелегальних лісопильних 
об’єктів на території району та приведення  
установчих і дозвільних документів до вимог 
нормативно-правових актів, які регламентують 
здійснення діяльності, як суб’єкта 
господарських відносин, згідно вимог, 
затверджених рішенням Львівської облради від 
27.09.2016 року № 249 За результатами 
прийнято відповідні рішення. 
5 червня 2019 року скеровано листи органам 
місцевого самоврядування  щодо проведення 
інформаційно - роз’яснювальної роботи 
шляхом індивідуального інформування СПД, 
які здійснюють діяльність у сфері обробки 
деревини про приведення установчих і 
дозвільних документів до вимог нормативно-
правових актів, які регламентують здійснення 
діяльності, як суб’єкта господарських 
відносин, згідно вимог, затвердженим 
рішенням Львівської облради від 27.09.2016 
року № 249 

23. Аналіз виконання 
показників 
Програми 
соціально – 
економічного і 
культурного 
розвитку району у І 
кварталі 2019 року 

01.04- 
30.06.2019 

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 

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

01.04.-
30.06.2019 

Відділом  економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації у ІІ 
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 
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25. Проведення 
аналізу стану 
надходжень 
податків до 
бюджетів усіх 
рівнів 

01.04.-
30.06.2019 

Відділом економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації  у ІІ 
кварталі 2019 року проведено наступні заходи: 
-21 травня 2019 року скеровано листи головам 
місцевих рад району «Щодо реалізації 
підакцизних товарів»; 
- протягом ІІ кварталу 2019 року проведено 
індивідуальні співбесіди з суб’єктами  
господарювання, вказаними   в списках 
платників, які задекларували нульові або 
мінімальні зобов’язання акцизного податку 

26. Організація 
виконання програм 
розвитку 
Старосамбірського 
району 

01.04.-
30.06.2019 

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

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

До 
10.04.2019 
10.05.2019 
10.06.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації протягом ІІ 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 

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

До 
03.04.2019 
03.05.2019 
03.06.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації підготовлено інформацію 
про будівництво і введення в експлуатацію 
об’єктів промислового виробництва та 
інженерно-транспортної інфраструктури і 
03.04.,03.05.,03.06 2019 року подано в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

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

До 
20.04.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 15 квітня 2019 року 
підготовлено інформацію про хід виконання 
заходів місцевих та регіональних програм 
розвитку малого і середнього підприємництва 
та продано в департамент економічної 
політики облдержадміністрації 
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30. Наповнення 
державного 
реєстру об’єктів 
державної 
власності та 
поновлення 
інформації 

До 
10.04.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації 10 квітня 2019 року   
поновлено реєстру об’єктів державної 
власності 

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

01.04.-
30.06.2019 

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

32. Підготовка 
інформації про 
стан освоєння 
коштів на об’єктах 
будівництва за 
рахунок коштів 
ДФРР, бюджету 
розвитку обласного 
бюджету, 
обласного бюджету 
на реалізацію 
мікропроектів 

01.04.-
30.06.2019 

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

33. Підготовка 
інформації про 
здійснення 
допорогових 
закупівель 
бюджетними 
установами 

До  
10.04.2019 
10.05.2019 
10.06.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації підготовлено  
інформацію про здійснення допорогових 
закупівель бюджетними установами та 10.04., 
10.05., 10.06. 2019 року подано в департамент 
економічної політики облдержадміністрації 

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

До 
10.04.2019 
10.05.2019 
10.06.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації підготовлено інформацію 
про звернення органів місцевого 
самоврядування з питань пасажирських 
перевезень  та 10.04, 10.05, 10.06 2019 року 
подано в департамент дорожнього 
господарства, транспорту та зв’язку  
облдержадміністрації 
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35. Підготовка 
моніторингу цін на   
основні 
продовольчі товари 
на території району 
 

До 
10.04.2019 
20.04.2019 
31.04.2019 
10.05.2019 
20.05.2019 
31.05.2019 
10.06.2019 
20.06.2019 
30.06.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації щодекадно протягом ІІ 
кварталу 2019 року проводився моніторинг цін 
з метою аналізу та прогнозування цін на ринку 
товарів та послуг, планування для здійснення 
закупівель та плану економічної діяльності 

36. Формування 
пропозицій з 
ремонту 
автомобільних 
доріг загального 
користування 

20.04.2019  
20.05.2019 
20.06.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації сформовано пропозиції з 
ремонту автомобільних доріг загального 
користування та подано для погодження в 
Департамент  дорожнього господарства, 
транспорту та зв’язку Львівської 
облдержадміністрації 

37. Проведення роботи 
щодо легалізації 
робочих місць в 
районі 

01.04.-
30.06.2019 

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

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

01.04.-
30.06.2019 

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

39. Організація роботи 
щодо підтримки 
діючих  
сільськогосподарсь
ких підприємств 

01.04.-
30.06.2019 

24 квітня 2019 року головним спеціалістом 
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Чопко Н.В. проведено 
нараду з сільськими головами по питанні 
створення та підтримки діючих кооперативів 

40. Організація роботи 
щодо забезпечення 
високо -
репродукційним 
насіннєвим 
матеріалом 
сільськогосподарсь
ких підприємств 

01.04.-
30.06.2019 

10 квітня 2019 року головним спеціалістом 
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Назаревичем О.Я. 
проведено нараду з керівниками 
сільськогосподарських підприємств  району 
щодо придбання репродукційного насіння  
нових культур, за  вартість якого  буде 
надаватися  відшкодування в розмірі 80 % 
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41. Організація роботи 
щодо оформлення 
документів на 
отримання   
спеціальної дотації 
фізичними особами 
за утримання 4 і 
більше корів 
молочного напряму 
продуктивності  

01.04.-
30.06.2019 

4 червня 2019 року головним спеціалістом 
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Чопко Н.В. проведено 
зустріч з фізичними особами, які утримують 4 і 
більше корів молочного напряму 
продуктивності 

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

01.04.-
30.06.2019 

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

43. Розроблення нових 
туристично-
екскурсійних 
маршрутів 
територією району 

01.04.-
30.06.2019 

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

44. Ведення обліку 
об‘єктів 
туристичної 
інфраструктури 
району 

01.04.-
30.06.2019 

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

45. Виконання 
«Програми 
проведення 
урочистих та 
святкових заходів, 
фестивалів, 
конкурсів на 
території 
Старосамбірського 
району у 2018 році 
за участю 
райдержадміністра
ції, районної ради, 
відділу культури, 
органів місцевого 
самоврядування» 

01.04.-
30.06.2019 

У ІІ кварталі 2019 року  на виконання 
Програми виділено та профінансовано 21580 
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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46. Виконання 
районної Програми 
«Мистецька освіта 
Старосамбірщини 
на 2016 – 2020 
роки»  
- збереження та 
розвиток мережі 
шкіл естетичного 
виховання  

01.04.-
30.06.2019 

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

47. Виконання 
«Програми  
розвитку 
інфраструктури та 
туризму в 
Старосамбірському 
районі на 2018-
2023 роки»: 

- розширення 
туристичної 
мережі, 
вдосконалення її 
інфраструктури; 

- виготовленн
я рекламних носіїв 
- розвиток 
спеціалізованих 
форм туризму 
(екологічний, 
геологічний, 
патріотично-
краєзнавчий) 

01.04.-
30.06.2019 

В зв’язку з тим, що станом на 10 липня 2019 
року кошти  не виділялися для реалізації   
«Програми  розвитку інфраструктури та 
туризму в Старосамбірському районі на 2018-
2023 роки», виконання даної Програми у ІІ 
кварталі 2019 року не проводилось 

48 Проведення 
соціального 
інспектування, 
контролю за 
станом 
фінансування 
дитячого будинку 
сімейного типу м. 
Добро миль, 
прийомної сім’ї 
м.Старий Самбір 

До  
25.04.2019 
23.05.2019 
20.06.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 25 квітня, 23 травня та 20 
червня 2019 року відвідано дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль. У прийомної сім’ї м. Старий 
Самбір перевірки не проводилися.  
Проведено роботу прийомними батьками щодо 
до влаштування вихованців та  профілактичну 
роботу з дітьми – вихованцями 
У ІІ 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 
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   забезпечення прийомним батькам та соціальна 
допомога дитині, позбавленій батьківського 
піклування, яка проживає у прийомній сім’ї у 
сумі  103628.22 грн. 

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

01.04.-
30.06.2019 

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

50. Затвердження та 
проведення заходів 
щодо захисту 
соціальних прав 
дітей 

01.04.-
30.06.2019 

24.06.2019 в.о. начальника відділу освіти 
Багряк Н.А. проведено відповідну роботу щодо 
можливості влаштування  10 дітей позбавлених 
батьківського піклування  із Самбірського 
району в Лаврівський дитячий будинок 

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

01.04.-
30.06.2019 

Заходи щодо модернізації мережі  
відтерміновуються до прийняття 
Старосамбірською районною радою рішення 
про оптимізацію  ЗЗСО району 

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

01.04.-
30.06.2019 

Протягом ІІ 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:  
- виготовлення паспортів (облікова 
документація) на пам’ятки архітектури 
Старосамбірського району 
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53. Проведення 
моніторингу за 
виконанням 
заходів 
реформування та 
розвитку сфери 
житлово-
комунального 
господарства    
Старосамбірського 
району  

01.04.-
30.06.2019 

24 квітня, 16 травня, 6 та 21 червня 2019 року 
працівниками сектору житлово – комунального 
господарства райдержадміністрації 
здійснювався аналіз даних по виконанню 
заходів у сфері житлово - комунального 
господарства Старосамбірського району  
 

54. 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 

01.04.-
30.06.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації протягом ІІ 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 

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

01.04.-
30.06.2019 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2019 року  
проведено звірку наявності документів НАФ І  
фонду (ІІ категорії), які знаходяться на 
державному зберіганні в архівному відділі 
райдержадміністрації  в кількості 187 справ 
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56. Забезпечення 
одержання 
адміністративних 
послуг суб’єктам 
звернень в 
приміщенні Центру 
надання 
адміністративних 
послуг, та послуг 
дозвільного 
характеру 

01.04.-
30.06.2019 

У ІІ 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 

57. Підготовка 
пропозицій щодо 
удосконалення 
процедури  
надання 
адміністративних 
послуг 

До 
25.04.2019 
25.05.2019 
25.06.2019 

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 

58. Інформування 
суб’єктів звернень 
про порядок та 
умови отримання 
адміністративних 
послуг в центрі 
надання 
адміністративних 
послуг через 
засоби масової 
інформації та веб-
сайт 
райдержадміністра
ції 

01.04.-
30.06.2019 

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

01.04.-
30.06.2019 

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 

60. Оновлення 
інформації в 
розділі «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг» на 
офіційному веб- 
сайті 
райдержадміністра
ції 

01.04.-
30.06.2019 

Протягом ІІ кварталу 2019 року здійснено  
оновлення в розділі «Контакти ЦНАП» 

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

01.04.-
30.06.2019 

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

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

- розпочато чемпіонат району  з футболу; 
- проведено змагання з міні – футболу, 

присвячені Великоднім святам; 
- проведено спортивні заходи до 

Міжнародного дня захисту дітей; 
- проведено спортивні заходи присвячені 

Дню Молоді та Дню Конституції України; 
- продовжуються роботи по облаштування 

спортивних майданчиків в рамках обласної 
Програми « Спортивний майданчик» 
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62. Забезпечення 
виконання заходів  
«Програми 
розвитку 
молодіжної 
політики у 
Старосамбірському 
районі на 2017-
2022 роки» 

01.04.-
30.06.2019 

Працівниками сектору молоді та сорту 
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 
2019 року забезпечено виконання заходів  
Програми, зокрема: 
- проведено заходи з неформальної освіти 
(тренінги, семінари, лекції); 
- проведено профорієнтаційні екскурсії; 
- проведено заходи з національно –
патріотичного виховання молоді; 
- взято участь  у молодіжному фестивалі 
«Зашків – 2019»; 
- розпочато роботу по створенню Вільного 
молодіжного простору; 
- створено молодіжну команду Dream team 

63. Ініціювання 
питання перед ПФ, 
податковою 
службою району з 
метою сплати 
боргових 
зобов’язань про 
ініціювання 
ліквідації недіючих 
сільськогосподарсь
ких підприємств 

27.06.2019 
 

Головним спеціалістом відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Чопко Н.В. 27 червня 
2019 року надано методичну допомогу  
керівнику сільськогосподарського 
підприємства ПА «Добробут» Деркачу А.Я. 
щодо передачі архіву підприємства 

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

23.04.2019 
21.05.2019 
25.06.2019 

 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
- 23 квітня 2019 року   надано методичні 
рекомендації голові Торчиновицькому 
сільському голові Припіну З.І. з розгляду 
питань  врегулювання майнових відносин та 
оренди майна ФГ «Нива»; 
- 21 травня  2019 року надано консультації 
Волянському сільському голові Владичаку І.Ф. 
по питанні видачі майнових сертифікатів, які 
не були видані під час процесу врегулювання 
майнових відносин у 2000 році;  
-19 червня 2019 року надано розяснення 
Ясенице – Замківському сільському голові 
Марусяку М.Я. щодо повернення майнових 
сертифікатів, які залишилися невикористані  
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65. Організація 
виконання заходів 
Програми 
діяльності Уряду 

01.04-
30.06.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2019 року підготовлено та подано в 
облдержадміністрацію:  
- інвестиційно – привабливі проекти, які 
можуть бути потенційно – цікавими для  
інвесторів; 
- перспективний план розвитку території на 
2019-2021 роки 

66. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку 
Львівської області 
на 2019 рік (в 
частині, що 
стосується 
Старосамбірського 
району) 

01.04-
30.06.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2019 року: 
Подано  в Департамент економічної політики 
ОДА:  
- 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; 
- пропозиції  щодо включення доріг району в 
план проведення ремонтних робіт на 2019 рік 

67. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку району на 
2019 рік 

01.04-
30.06.2019 

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 

68. Організація 
виконання рішень 
сесії 
Старосамбірської  
районної ради   

01.04-
30.06.2019 

Керівництвом  райдержадміністрації 
видаються доручення на виконання рішень 
сесії Старосамбірської районної ради,  де 
вказуються конкретні виконавці та терміни 
виконання 
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69. Забезпечення 
виконання вимог 
законодавства 
щодо призначення 
грошових виплат і 
компенсацій 

01.04.-
30.06.2019 

Управлінням  соціального захисту населення  
райдержадміністрації  у ІІ кварталі 2019 року: 
- призначено 1990 і виплачено ДСД –7712 
сім’ям на суму 41516,0 тис.грн; 
- призначено 413 і виплачено  житлові субсидії 
– 4299 сім’ям на суму 18933,7 тис.грн 

70. Забезпечення 
проведення звірок 
з організаціями – 
надавачами 
комунальних 
послуг 

01.04.-
30.06.2019 

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

71. Поповнення 
Єдиного 
державного 
автоматизованого 
реєстру пільговиків 

01.04.-
30.06.2019 

Управлінням соціального захисту населення  
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2019 року  
введено до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків – 63 
громадян 

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

01.04.-
30.06.2019 

У ІІ кварталі 2019 року  управлінням 
соціального захисту населення   
райдержадміністрації видано 86   посвідчень 
батькам  та 450 посвідчень дітям з  
багатодітних сімей  

73. Організація роботи 
щодо комунікації з 
демобілізованими 
учасниками АТО 

01.04.-
30.06.2019 

Працівниками управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації у ІІ кварталі  
2019 року щомісячно проводилось спілкування 
в телефонному режимі з демобілізованими 
учасниками АТО. Виплачено одноразову 
допомогу 7 учасникам АТО на лікування в сумі 
21,0 тис. грн 

74. 
 
 
 
 
 
 

Виконання 
невідкладних 
заходів щодо 
функціонування та 
розвитку освіти в 
районі 

01.04- 
30.06.2019 

10 та 11 квітня 2019 року на базі Опорного ЗНЗ 
- «Старосамбірська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 імені Героя України Богдана 
Сольчаника Львівської області» та Опорного 
загальноосвітнього навчального закладу -   
«Загальноосвітня середня  школа І-ІІІ ступенів 
м. Хирів Старосамбірського району Львівської 
області» проведено навчальні семінари для 
учителів, які забезпечили роботу пунктів 
тестування під час основної сесії ЗНО у травні-
червні 2019 року 
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75. Виконання заходів 
щодо національно-
патріотичного 
виховання дітей та 
молоді 

01.04-
30.06.2019 

З 24 по 26 квітня 2019 року у ЗЗСО  району 
(Старосолянський НВК ЗСШ І-ІІІ ст., ДНЗ; 
ОЗНЗ Старосамбірська ЗСШ І-ІІІ ст. №1 ім. 
Героя України Богдана Сольчаника) відбулося 
вшанування Дня Чорнобильської трагедії. У 
закладах освіти проведені відповідні заходи: 
мітинги-реквієм, години спілкування, уроки-
конференції. Взяли участь 500 учнів. 
З 8. по 9 травня 2019 року у ЗЗСО району 
проведені урочистості з нагоди відзначення 
Дня пам’яті і примирення, Дня Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні. 
15 травня 2019 року  у ЗЗСО району проведені 
заходи з відзначення Всеукраїнського дня сім’ї. 
19.05.2019 у ЗЗСО району проведено заходи з 
відзначення Дня скорботи і пам’яті жертв 
депортації кримськотатарського народу. 
З 19 по 22 червня 2019 року на території 
урочища Смереччина Терлівської сільської 
ради Старосамбірського району 50-і (6-і 
відкриті) були проведені районні туристичні 
змагання школярів Старосамбірщини «Левурда 
– 2019». У змаганнях взяли участь 14 команд 
закладів освіти району та 7 команд із інших 
районів Львівської області. Переможці 
нагороджені грамотами відділу освіти та 
цінними подарунками. Відповідальна за 
проведення  заходів (з метою виховання 
національно-патріотичної свідомості у дітей та 
учнівської молоді району) . 
З 21 по 30 червня 2019 року учнівська команда 
району у кількості 4 учнів брала участь у 
Всеукраїнському вишколі «Джура-
прикордонник - 2019» у м. Ізмаїл Одеської 
області. Захід проводився відповідно до 
календарного плану заходів щодо національно-
патріотичного виховання молоді на 2019 рік. 
Мета заходу – залучити мешканців, в тому 
числі учнів прикордонних районів до 
національно-патріотичного виховання, 
підготувати молодь до охорони державного 
кордону. 
22 червня 2019 року у ЗЗСО району проведено 
заходи до Дня Скорботи і вшанування  пам’яті 
жертв Великої Вітчизняної війни в Україні  
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76. Виконання заходів 
щодо виконання 
Національної 
стратегії розвитку 
освіти в Україні на 
період до 2021 
року 

01.04-
30.06.2019 

Переноситься на ІV квартал 2019 року  у 
зв’язку із затримкою виконання заходів щодо 
модернізації мережі ЗЗСО району на 2019-
2020р.р. через неприйняття рішення 
Старосамбірською районною радою про 
оптимізацію закладів загальної середньої 
освіти району 

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

01.04-
30.06.2019 

16 травня, 20 червня 2019 року  в.о. начальника         
відділу освіти Н. А. Багряк. проведено наради з 
бухгалтерами та економістами  відділу освіти 
щодо контролю за своєчасністю оплати праці. 
За підсумками наради дано відповідні 
доручення та здійснюється постійний контроль 

78. 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, 
опікуни та 
піклувальники 
патронатних 
вихователів 

01-
30.04.2019 
01-
31.05.2019 
01-
30.06.2019 

На первинному обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації  перебуває  18 дітей - 
сиріт та 26 дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
У ІІ кварталі 2019 року знято з обліку у зв’язку 
з досягненням повноліттям  -  3 дітей-сиріт.  
На обліку перебуває 38 дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах та проживають 
у 15 сім’ях..У ІІ кварталі 2019 року взято на 
облік 3 дітей, які виховуються у одній сім’ї 

79. Ведення обліку 
кандидатів в 
усиновлювачі, 
прийомних батьків, 
батьків-
вихователів, 
опікунів та 
піклувальників 
патронатних 
вихователів 

01-
30.04.2019 
01-
31.05.2019 
01-
30.06.2019 

На первинному обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації  перебуває  18 дітей-
сиріт  та 26 дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
На обліку перебуває  2 сімейні пари кандидатів 
в усиновлювачі. 
На обліку перебуває 38 дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах та проживають 
у 15 сім’ях. Проводиться укомплектування 
особових справ дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування та дітей, 
які знаходяться на профілактичному обліку  
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80. 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-
30.04.2019 
01-
31.05.2019 
01-
30.06.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2019 року проведено оновлення даних Єдиного 
електронного банку даних про дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, і 
сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, батьків-
вихователів 

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

01.04.-
30.06.2019 

В службі у справах дітей райдержадміністрації 
на обліку перебуває 8 дітей,  які можуть бути 
усиновлені, 2 сім’ї кандидатів в усиновлювачі 
та 5 усиновлених дітей,   за якими 
здійснюється нагляд  за дотриманням прав 
дітей після усиновлення 
  

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

До 
30.04.2019 
До 
31.05.2019 
До 
30.06.2019 

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 
 

83. Організація роботи 
та надання 
практичної 
допомоги органам 
місцевого 
самоврядування 
щодо виконання 
заходів у сфері 
цивільного захисту 

01.04.-
30.06.2019 

Працівниками сектору з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації надано 
сільським, селищним, міським радам району 
методичну допомогу 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 
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84. 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 
30.04.2019 
31.05.2019 
30.06.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації підготовлено 3 висновки 
про дотримання прав дитини за 2019 рік  на  3 
дітей-сиріт, знятих з первинного  обліку, у 
зв’язку із досягненням повноліття та звіт про 
стан виховання, утримання і розвитку дітей, 
позбавлених батьківського піклування  в ДБСТ 
м. Добромиль 

85. 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 
30.04.2019 
31.05.2019 
30.06.2019 

Індивідуальні плани соціального захисту  
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування на період до 31 грудня 2019 року  
не готувалися у зв’язку з відсутністю потреби 

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

01.05.-
30.06.2019 

Працівниками сектору житлово – 
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації щовівторка протягом ІІ 
кварталу 2019 року здійснювався контроль по 
підготовці заходів підприємствами 
тепловодопостачання  щодо встановлення та 
повірки  лічильників 
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87. Моніторинг 
виконання    
органами 
місцевого 
самоврядування 
питань дотримання 
законодавства 
щодо встановлення 
тарифів 

01.04.-
30.06.2019 

Працівниками сектору житлово – 
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації 8 та 11 квітня 2019 року 
проведено аналіз вихідних даних, наданих 
Старосамбірською міською  радою щодо 
необхідності зміни тарифів на послуги 
теплопостачання 

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

01.04.-
30.06.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  ІІ кварталі 2019 року 
видано 106 висновків про погодження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

89. Видача 
будівельних 
паспортів забудови 
земельних ділянок 

01.04.-
30.06.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 
2019 року видано 4 будівельні паспорти 
забудови земельних ділянок 

90. Видача 
містобудівних 
умов та обмежень 
забудови земельної 
ділянки 

01.04.-
30.06.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 
2019 року  видано 2 містобудівні умови та 
обмеження  

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

01.04.-
30.06.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  ІІ кварталі 2019 року 
видано один паспорт прив’язки тимчасової 
споруди для провадження підприємницької 
діяльності 

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

01.04.-
30.06.2019 

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

93. Підготовка 
інформації про 
виконання 
зведеного бюджету 
району  за І 
квартал 2019 року 

До 
30.04.2019 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації підготовлено та подано 8 
квітня 2019 року голові райдержадміністрації 
звіт про виконання зведеного бюджету за І  
квартал  2019 року 
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94. Подання  проектів 
розпоряджень 
голови 
райдержадміністра
ції  щодо внесення 
змін  до  розпису 
державного 
бюджету  на 2019 
рік за КПКВК  
7831010 
“Здійснення  
виконавчої влади у 
Старосамбірському  
районі” по 
структурних 
підрозділах 
райдержадміністра
ції 

01.04.-
30.06.2019 

Подання  проектів розпоряджень  голови 
райдержадміністрації щодо внесення  змін до 
розпису державного бюджету на 2019 рік за 
КПКВК 7831010 “Здійснення  виконавчої 
влади у Старосамбірському районі” не 
проводилось в зв’язку з відсутністю  потреби 

95. Моніторинг стану 
виконання  
місцевих  бюджетів 
району  протягом  
кварталу та 
підготовка  
матеріалів  за 
результатами  
аналізу  для  
розгляду  на 
нарадах  у голови 
райдержадміністра
ції 

01.04.-
30.06.2019 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2019 року проведено моніторинг стану 
виконання  місцевих  бюджетів району.  За 
результатами проведеного моніторингу 
підготовлено та подано голові 
райдержадміністрації інформацію про стан 
виконання дохідної  та видаткової  частин 
бюджету району   

96. Проведення 
аналізу та 
підготовка звіту 
про виконання 
районного 
бюджету за І 
квартал 2019 року 
та  подання в  
райдержадміністра
цію і районну  раду  
для  розгляду 

01.04.-
30.06.2019 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації підготовлено та подано 
15 травня 2019 року в  Старосамбірську 
районну раду звіт про виконання районного 
бюджету за І  квартал  2019 року 
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97. Підготовка 
проектів рішень та 
проектів 
розпоряджень 
щодо  внесення 
змін до показників 
районного 
бюджету 
Старосамбірського 
району  на 2019 рік 

01.04.-
30.06.2019 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2019 року підготовлено та подано: 
- на розгляд районної  ради  2   проекти  
рішень: “Про внесення змін до показників 
районного бюджету Старосамбірського  району  
на  2019 рік”; 
- 19 проектів розпоряджень щодо внесення 
змін  до показників районного бюджету 
Старосамбірського  району  на  2019 рік 

98. Проведення 
Моніторингу 
упорядкування 
архівних 
документів та 
передавання на 
державне 
зберігання в 
архівному відділі 
райдержадміністра
ції 

01.04.-
30.06.2019 

У ІІ кварталі 2019 року на державне зберігання 
прийнято управлінську документацію 
Старосамбірського відділення Самбірської 
об’єднаної державної податкової інспекції  
Головного управління ДФСУ у Львівській 
області в кількості 62 од.зб. 

99. Підготовка звіту 
про роботу 
Старосамбірської 
райдержадміністра
ції у І кварталі 
2019 року  

До  
15.04.2019 

Відділом з питань організаційної роботи та 
інформаційної діяльності і комунікацій з 
громадськістю   апарату райдержадміністрації 
узагальнено матеріали по виконанні плану 
роботи відділів, управлінь та структурних 
підрозділі райдержадміністрації у І кварталі 
2019 року. Підготовлений  звіт 15 квітня 2019 
року   затверджено головою  
райдержадміністрації 

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

01.04.-
30.06.2019 

Протягом ІІ кварталу 2019 року проведено 1 
комісійний виїзд згідно звернень громадян та 
надано обґрунтовану відповідь згідно чинного 
законодавства 

101. Надання допомоги 
по веденню  
бухгалтерського 
обліку головним 
бухгалтерам 
сільськогосподарсь
ких підприємств 

19.04.2019 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 19 квітня 2019 
року проведено консультації  по правильності 
заповнення річної та квартальної  звітності. 
(баланс та форма 2 ) головним бухгалтерам 
сільськогосподарських підприємств 
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102. Надання 
практичної 
допомоги  
сільськогосподарсь
ким підприємствам   
з питань  розвитку  
галузі 
рослинництва 
тваринництва, 
розвитку 
фермерства 

16.04.2019 
14.05.2019 
18.06.2019 
 

Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації: 
-16 квітня 2019 року надано методичні 
рекомендації мешканці с. Солянуватка 
Кречківській Н.Я. щодо створення 
фермерського господарства «СОФІЯ –КР»; 
-14 травня 2019 року проведено виїзд у 
сільськогосподарські підприємства  по 
обстеженню стану сої на ураження 
шкідниками; 
-18 червня 2019 року надано консультації щодо 
оформлення пакету документів для пільгового 
кредиту керівнику  новоствореного ФГ 
«Мшанецьке» с. Мшанець 

103. Виїзд у 
сільськогосподарсь
кі  підприємства по 
перевірці 
дотримання вимог 
з охорони праці, 
техніки безпеки, 
безпеки 
дорожнього руху 
та протипожежної 
безпеки. 

18.04.2019 Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 18 квітня 2019 
року здійснено виїзд  у сільськогосподарські 
підприємства з метою  перевірки   проведення 
інструктажу по техніці безпеки і охороні праці 
та по  перевірці готовності 
сільськогосподарської  техніки  

104. Проведення 
перевірки 
Трушевицької 
сільської  ради 
щодо стану 
діловодства та 
архівної справи 

10.04.2019 10 квітня 2019 року працівниками архівного 
відділу райдержадміністрації проведено  
перевірку Трушевицької сільської ради щодо 
стану діловодства та архівної справи 

105. 
 

Організація роботи 
із соціальними  
працівниками  
органів місцевого 
самоврядування з 
метою надання 
практичної 
допомоги  

24.04.2019 
25.05.2019 
26.06.2019 

Управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2019 року 
проведено перевірку роботи 2 соціальних 
працівників:  Стрілківської та Новоміської 
сільських рад 
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106. Проведення 
зустрічних 
перевірок по 
підприємствах, 
організаціях, 
установах, різних 
форм власності 
шляхом запиту або 
із відвідуванням 
місця роботи 

26.04.2019 
31.05.2019 
28.06.2019 

В ІІ кварталі 2019 року управлінням  
соціального захисту населення 
райдержадміністрації  проведено 6132 
зустрічних перевірок: 3 шляхом перевірки по 
підприємствах; 2835– шляхом запитів. 
Кількість обстежених сімей, проведених з 
метою підтвердження їх права на призначення 
соціальних допомог – 670 

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

01.04.-
30.06.2019 

Дирекцією, методичним відділом 
Старосамбірської ЦРБ надано практичну 
допомогу працівникам бібліотек-філій по 
питанню бібліотечно-бібліографічного 
обслуговування користувачів: бібліотека-філія 
для дорослих м. Добромиль (18 квітня 2019 
року),  Велика Волосянка (16 травня 2019 
року),  Верхній Лужок (19 червня 2019 року) 

108. Виїзди в  Народні  
Доми з метою 
надання 
методичної 
допомоги в роботі 
(згідно 
затвердженого 
графіка) 
 

01.04.-
30.06.2019 

Протягом І кварталу 2019 року методистами 
районного Народного дому було надано 
практичну та методичну допомогу Народним 
домам сіл: Тур’є, Тур’є Заділок, Ясениця 
Замкова, Волосянка (2 квітня 2019 року), 
Муроване, Березів, Тарнавка,Стара Сіль, Стара 
Ропа (9 квітня 2019 року), Княжпіль, Мігово, 
(16 квітня 2019 року), с.Топільниця, Недільна, 
Стрілки, Лопушанка (23 квітня 2019 року), 
с.Торчиновичі, Торгановичі, Бачина (7 травня 
2019 року),  Стар’ява, Катино, Лопушниця (14 
травня 2019 року), Страшевичі, Кобло, Созань, 
Воля (21 травня 2019 року), с. Тершів, 
Сушиця, Спас, Бусовисько, В.Лужок (28 
травня 2019 року ), міст Хирів, Добромиль (4 
червня 2019 року), сіл: Пятниця, Тарнава, 
Поляна Добромильська (11 червня  2019 року),  
Трушевичі, Передільниця, Губичі, Соляноватка 
(18 червня 2019 року),  В. Сушиця, Заріччя (25 
червня 2019 року) 

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

01.-
30.04.2019 
01.-
31.05.2019 
01.-
30.06.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації спільно з працівниками 
Старосамбірського ВП Самбірського відділу 
поліції ГУ НП у Львівській області у ІІ 
кварталі 2019 року проведено 6 
профілактичних рейдів, а саме:  
03.01.2019  на території Стар’явської сільської  
ради; 
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   25.01.2019 на території Страшевицької 
сільської  ради; 
08.04.2019 на території Трушевицької сільської  
ради; 
25.04.2019 на території Тур’ївської сільської  
ради; 
06.05.2019 на території Чаплівської сільської  
ради; 
30.05.2019 на території Старосамбірської 
міської  ради; 
07.06.2019 на території Добромильської 
міської  ради; 
27.06.2019 на території Хирівської міської  
ради 

110. Проведення 
перевірки умов 
проживання  дітей 
в яких батьки або 
особи що їх 
заміняють, 
ухиляються від 
виконання 
батьківських 
обов’язків. 

До 
30.04.2019 
31.05.2019 
30.06.2019 

Протягом ІІ кварталу 2019 року працівниками 
служби у справах дітей райдержадміністрації 
проведено перевірки умов проживання  5 дітей, 
які проживають у  2 сім’ях, в яких батьки або 
особи, що їх заміняють, ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків  

111. Проведення рейдів 
по виявленню 
порушень правил 
продажу 
алкогольних напоїв 
та тютюнових 
виробів  
неповнолітнім 

До 
30.04.2019 
31.05.2019 
30.06.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2019 року проведено 3 рейди по виявленню 
порушень правил продажу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів  неповнолітнім, а саме:  
29.04.2019 на території Нижанковицької 
селищної  ради; 
28.05.2019 на території Княжпільської 
сільської ради; 
24.06.2019 на території Новоміської сільської 
ради 

112. Проведення 
перевірки умов 
проживання  дітей 
– сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та їх 
опікунів 
піклувальників 
 

До 
30.04.2019 
31.05.2019 
30.06.2019 

Працівниками служби у справах дітей   
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2019 року проведено перевірки умов 
проживання  дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та їх 
опікунів піклувальників, а саме:  
-30 травня 2019 року на території 
Старосамбірської міської ради; 
- 4 червня 2019 року на території Хирівської 
міської ради; 
- 6 червня 2019 року на території 
Добромильської міської ради; 
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   - 11 червня 2019 року на території 
Нижанковицької селищної  ради; 
- 13 червня 2019 року на території 
Старосолянської селищної  ради; 
- 18 червня 2019 року на території 
Стрільбицької сільської  ради; 
- 20 червня 2019 року на території 
Страшевицької сільської  ради. 
За результатами перевірок складено відповідні 
акти 

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

01.04.-
30.06.2019 

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 
перевірки у 
інтернатних 
закладах району та 
Лаврівському 
дитячому будинку 
відділу освіти 
райдержадміністрац
ії 

04.04.2019 
19.03.2019 
16.05.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 
2019 року проведено наступні перевірки: 
04.04.2019 у Лаврівському дитячому будинку 
відділу освіти Старосамбірської 
райдержадміністрації. 
19.04.2019 у КЗ ЛОР «Буківський дитячий 
будинок – інтернат». 
16.05.2019 у КЗ ЛОР «Добромильській 
спеціальній загальноосвітній  школі-інтернат І-
ІІ ступенів». 
За результатами проведених перевірок 
складено довідки, які направлені в заклади для 
реагування 

115. Перевірка виховної 
роботи в 
навчальних 
закладах району  
 

До 
30.04.2019 
31.05.2019 
30.06.2019 

 У ІІ кварталі 2019 року перевірки виховної 
роботи в навчальних закладах району не 
проводилися 
 

116. Проведення 
перевірок у 
професійно-
технічних закладах 
району 

07.05.2019 Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 07.05.2019 проведено 
перевірку у Нижанковицький ПЛ. 
За результатами перевірки складено довідки, 
які направлені в заклад для реагування 
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117. Проведення 
перевірки умов 
проживання  дітей, 
які перебувають на 
профілактичному 
обліку 

До 
30.04.2019 
31.05.2019 
30.06.2019 

Протягом ІІ кварталу 2019 року перевірки  
умов проживання   дітей, які проживають у  9  
сім’ях та перебуває на профілактичному обліку 
не проводилися   

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

01.04.-
30.06.2019 

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

119. Засідання 
атестаційних 
комісій ЗДО та 
ЗЗСО району 

01.04.-
30.06.2019 

На виконання наказу відділу освіти від 13 
вересня 2018 року «Про проведення атестації 
керівних та педагогічних працівників установ і 
закладів освіти району у 2018-2019 н. р.», 
комісією відділу освіти з 01.04. по 10.04.2019 
було атестовано 128 педагогічних працівників 
та 17 керівників (заступників керівників) ЗЗСО 
району. За результатами атестації 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії» було присвоєно 23 педпрацівникам 
та підтверджено 103 педпрацівникам.  
Кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 
категорії» присвоєно 33 педпрацівникам та 
підтверджено 21 педпрацівнику.  
Кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 
категорії» присвоєно 27 педпрацівникам. 
Одинадцятий тарифний розряд встановлено 3 
та підтверджено 20 педпрацівникам. Звання 
«учитель-методист» вперше присвоєно 5 
педагогам і підтверджено 3, звання «старший 
учитель» вперше присвоєно 22 педагогам і 
підтверджено 27 працівникам. За поданням 
адміністрацій навчальних закладів 
20педпрацівників нагороджені грамотами 
відділу освіти і 11 представлено до 
нагородження грамотами департаменту освіти і 
науки, 1- подякою Міністерства 
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120. Надання 
практичної 
допомоги по 
питаннях туризму 
власникам 
агроосель та 
особам, які 
бажають займатися 
сільським 
туризмом 

01.-
30.04.2019 
01.-
31.05.2019 
01.-
30.06.2019 
 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2019 року 
надавалася практична допомога по питаннях 
організаційно-правових форм діяльності 
сільського туризму та методична література із 
сільського зеленого туризму власникам 
агроосель 

121. Проведення  
перевірок у  
Грозівській, 
Княжпільській 
сільських  радах  та 
Добромильській 
міській раді за 
здійсненням 
органами 
місцевого 
самоврядування 
делегованих 
повноважень 
органів виконавчої 
влади  

11.04.2019 
15.05.2019 
12.06.2019 
 

Комісією для проведення  перевірок за 
здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади проведено виїзди 11 
квітня  2019 року у Грозівську сільську раду , 
15 травня 2019 року у Добромильську міську 
раду та 12 червня  2019 року у Княжпільську  
сільську раду. 
За результатами перевірки складено  акти, які 
розглянуто на засіданні виконавчого комітету 
даних місцевих   рад 

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

01.04.-
30.06.2019 

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 

123. Нарада з 
керівниками 
управлінь, відділів, 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністра
ції, працівниками 
апарату 

01.04.-
30.06.2019 

Головою райдержадміністрації Грисем І.М. у ІІ 
кварталі 2019 року проведено 4 наради  з 
керівниками управлінь, відділів, структурних 
підрозділів райдержадміністрації, а саме: 15 
квітня, 6 травня, 3 та 24 червня 2019 року. За 
результатами нарад прийнято відповідні 
доручення  (№37/01-10 від 16.04.2019 року, 
№43/01-10 від 07.05.2019 року, 49/01-10 від 
04.06.2019 року та №52/01-10 від 25.06.2019 
року) 
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124. Навчання семінар з 
головами та  
секретарями 
сільських, 
селищних, міських 
рад 

01.04.-
30.06.2019 

Головою райдержадміністрації Грисем І.М. 5 
червня 2019 року проведено нараду з 
сільськими, селищними, міськими головами та 
військовими обліковцями місцевих рад району 

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

01.04.-
30.06.2019 

Протягом ІІ кварталу 2019 року сектором 
молоді та спорту райдержадміністрації в 
школах району проведено 41 захід з 
неформальної освіти, в якому було залучено 
866 осіб шкільної молоді 
  

126. Проведення 
семінару з 
працівниками 
діловодних служб 
установ району з 
питань організації 
експертизи 
цінності 
документів, 
упорядкування 
документів, 
складання описів 

13.05.2019 Начальником архівного відділу 
райдержадміністрації Карвацькою Н.І. 13 
травня 2019 року проведено навчання – 
семінар, на якому надано практичну та 
методичну допомогу працівникам діловодних 
служб установ району з питань організації 
експертизи цінності документів, 
упорядкування документів, складання описів  

127. Проведення наради 
з сільськими, 
селищними, 
міськими головами 
по питанні «Про 
заходи щодо 
запобігання  
нещасних випадків 
на водних об’єктах 
району у літній 
сезон»» 

30.04.2019 Під час засідання районної комісії з питань 
ТЕБ і НС з головами сільських, селищних, 
міських рад  було заслухано та обговорено 
питання «Про заходи щодо запобігання 
нещасних випадків на водних об’єктах району 
у літній сезон» 

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

01.04.-
30.06.2019 

Нарада з субєктами надання  адміністративних  
послуг не проводилась, в зв’язку з тим, що у ІІ 
кварталі 2019 року не виникало проблемних 
питань 
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129. Нарада з 
працівниками 
культури району 

25.04.2019 
30.05.2019 
27.06.2019 

25 квітня, 30 травня та  27 червня 2019 року  
начальником відділу культури П. Юрчиком та 
директором ЦБС В.Сольчаник проведено 
наради з працівниками культури району по 
питаннях: 
- визначення пріоритетних напрямків роботи в 
2019 році; 
- робота бібліотек та Народних домів у 
сучасних умовах; 
- досягнення відповідності бібліотечного 
фонду до потреб користувачів 

130. Проведення наради 
з керівниками  
ЗЗСО району  
 
 
 

23.05.2019 
 

 

23 травня 2019 року  в. о. начальника  відділу 
освіти Багряк Н. А. в сесійній залі 
Старосамбірської  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 

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

20.04.2019 
19.06.2019 
 

18 квітня та 19 червня 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 

132. Проведення  
семінарів, навчань 
з бухгалтерами 
головних  
розпорядників 
(розпорядниками  
нижчого  рівня)  
коштів  районного 
бюджету, міських, 
селищних і 
сільських рад  та  
інших  учасників 
бюджетного  
процесу  щодо 
внесення змін до 
законодавства 

01.05-
30.06.2019 

Навчання – семінари не проводились,  в 
зв’язку з відсутністю потреби, так як не було 
суттєвих  змін в  бюджетному законодавстві. 
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133.  Нарада з 
керівниками та 
спеціалістами 
господарств з 
питань  підготовки 
проведення 
весняно – польових 
робіт та підсумків 
посів ранніх 
зернових культур 

07.05.2019 Начальником відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації Курієм Я.П. 7 
травня 2019 року проведено спільну  нараду з 
керівниками та агрономами 
сільськогосподарських підприємств з питань 
підготовки проведення весняно – польових 
робіт та підсумків посів ранніх зернових 
культур 

134. Проведення наради  
щодо КУ 
«Старосамбірський 
районний ІРЦ» 

23.05.2019 5 лютого 2019 року на нараді директорів 
освітніх закладів Старосамбірського району 
директор районного ІРЦ    Фурдичко М. І. 
виступила з доповіддю на тему: «Діяльність та 
основні завдання інклюзивно-ресурсного 
центру». Під час виступу розглядалися питання 
щодо особливостей функціонування даної 
установи та були висвітлені основні завдання 
ІРЦ. Як доповіла директор, діяльність установи 
в основному спрямована на: 
- проведення комплексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку дитини; надання 
корекційно - розвиткових послуг дітям, які 
цього потребують; 
- надання консультацій та взаємодію з 
педагогічними працівниками закладів освіти; 
надання консультативно-психологічної 
допомоги батькам або законним представникам 
дітей з особливими освітніми потребами.  
  Для своєчасного виявлення та надання 
психолого-педагогічної допомоги дітям з 
особливими освітніми потребами (починаючи з 
раннього віку), на нараді було запропоновано, 
щоб інклюзивно-ресурсний центр тісніше 
взаємодіяв з місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, 
навчальними закладами, закладами охорони 
здоров’я, закладами соціального захисту, 
службою у справах дітей та у разі потреби 
залучав відповідних спеціалістів 
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135. Нарада з питань 
дотримання 
чинного 
законодавства у 
сфері поводження з 
ТПВ 

13.04.2019  
14.05.2019 
17.06.2019 

12 квітня, 17 травня та 14 червня  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. 
21 червня 2019 року проведено рейд – 
перевірки щодо дотримання правил 
благоустрою населених пунктів 

136. Нарада з 
сільськими, 
селищними, 
міськими головами 
та районними 
спеціалізованими 
службами ЦЗ по 
питанні 
«Посилення 
протипожежного 
захисту населених 
пунктів, лісів та 
сільськогосподарсь
ких угідь у весняно 
– літній пожеже 
небезпечний період 
2019 року» 

28.05.2019 Під час засідання районної комісії з питань 
ТЕБ і НС з головами сільських, селищних, 
міських рад  було заслухано та обговорено 
питання «Посилення протипожежного захисту 
населених пунктів, лісів та 
сільськогосподарських угідь у весняно – літній 
пожеже небезпечний період 2019 року» 

137. Нарада - семінар  з 
керівниками та 
бухгалтерами 
господарств  по  
підготовці  
проведення жнив  
та підсумках  збору 
зернових культур . 

04.06.2019 
 

Головним спеціалістом відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Назаревичем О.Я. 4 
червня 2019 року проведено нараду з 
керівниками сільськогосподарських 
підприємств району з питань підготовки 
проведення жнив 

138. Проведення наради 
з керівниками і 
бухгалтерами 
сільськогосподарсь
ких   підприємств 
району з питань 
розрахунку за 
оренду земельних і 
майнових паїв 

27.06.2019 
 
 

Головним спеціалістом відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  Чопко Н.В. 27 червня 
2019 року проведено нараду з бухгалтерами 
сільськогосподарських підприємств району  з 
питань розрахунку за оренду земельних паїв  за 
І півріччя 2019 року 
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139. Засідання Колегії 
відділу культури 
райдержадміністра
ції  з питання: “Про 
культурно-
просвітницьку 
роботу Народних 
домів і бібліотек” 
 

25.04.2019 
23.05.2019 
20.06.2019 

 

Начальником відділу культури 
райдержадміністрації  П. Юрчиком  у ІІ 
кварталі 2019 року проведено три засідання  
Колегії: 
25 квітня 2019 року за участі  директора ЦБС  
Сольчаник В.О., Ясенице – Замківської, 
Княжпільської, Скелівської та Волянської 
сільських рад.  
23 травня 2019 року за участі директора ЦБС 
Сольчаник В.О., Головецької, Мшанецької, 
Грозівської та Ріп’янської  сільських рад. 
20 червня  2019 року за участі директора ЦБС 
Сольчаник В.О., Трушевицької, Чаплівської, 
Солянуватської 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 

140. Засідання Колегії 
відділу освіти 
райдержадміністра
ції з питання 
«Проосвітня  та 
право виховна 
робота у ЗЗСО 
району. Основні 
аспекти булінгу» 

18.04.2019  
 

16.05.2019 на колегії відділу освіти 
райдержадміністрації розглянуто питання щодо 
протидії та запобіганню булінгу у ЗЗСО 
району. Було рекомендовано, щоб заклади 
загальної середньої освіти  району  більш 
тісніше співпрацювали із центром соціальних 
служб для дітей, сім’ї та молоді, з 
національною поліцією, та службою у справах 
дітей. 
За результатами розгляду прийнято відповідні 
рішення 

141. Участь районних 
команд у ХХУІІІ 
спортивних іграх 
Львівщини серед 
міст та районів 
області, в 
навчально – 
тренувальних  
зборах для 
підготовки в 
чемпіонатах 
області з різних 
видів спорту 

01.04- 
30.06.2019 

 

Протягом ІІ кварталу 2019 року збірна команда 
району взяла участь в обласних змаганнях, 
зокрема:  
- з баскетболу 18 травня 2019   року   в    м. 
Самбір зайняла 9 місце, 
- з стрітболу 8-9 червня 2019 року в м. 
Миколаїв, зайняла 12 місце, 
- пляжний волейбол  22-23 червня  2019 року в  
м. Стрий, зайняла 6 місце 

142. Чемпіонат району  
з футболу  

01.04- 
30.06.2019 

Чемпіонат району  з футболу розпочався у ІІ 
кварталі 2019 року та триває по даний час 
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143. Заходи в рамках 
Тижня охорони 
праці 

01-
30.04.2019 

З метою профілактичного попередження 
травматизму серед працівників та учнів в 
закладах загальної середньої освіти, з 1 по 30 
квітня 2019 року в ЗЗСО району проведено 
Тиждень з охорони праці на тему: «Захищене і 
здорове покоління». Організовано тематичні 
виставки літератури та проведено тематичні 
повідомлення на уроках трудового навчання: 
«Підліткам про працю». Проведено конкурси 
дитячого малюнку на тему: «Охорона праці 
очима дітей». Організовано спортивні змагання 
присвячені Дню охорони праці. Проведено 
години класного керівника на тему: «28 квітня 
– Всесвітній день охорони праці» 

144. Проведення 
заходів з 
цивільного захисту 
в загальноосвітніх 
навчальних 
закладах  району  

01-
30.04.2019 

З 24 по 27 квітня 2019 року у закладах 
загальної середньої освіти було проведено 
День цивільного захисту, під час якого 
проводилися заняття із основ здоров’я було 
організовано практичне виготовлення учнями 
ватно-марлевих пов’язок, вивчення правил 
користування ними 

145. Проведення 
профорієнтаційних 
екскурсій 

01.04.-
30.06.2019 

Протягом ІІ кварталу 2019 року працівниками 
сектору молоді та спорту райдержадміністрації 
проведено 21 профорієнтаційну екскурсію, в 
яких взяли участь 484 учні старших класів 

146. Проведення 
заходів з 
національно-
патріотичного 
виховання молоді 

01.04- 
30.06.2019 

 

У ІІ кварталі 2019 року сектором з питань 
молоді та спорту райдержадміністрації 
проведено наступні заходи з національно – 
патріотичного виховання молоді: 
-на сайті райдержадміністрації та у ЗМІ 
висвітлення успішних історій учасників АТО, 
які повернулись зі сходу України; 
- висвітлення інформаційних історичних 
довідок ( статей, новин); 
- висвітлення інформації щодо почесного 
обов’язку служби молоді у збройних силах 
України; 
- проведено екскурсії для молоді в 
Старосамбірський історико – краєзнавчий 
музей , музей при Народному домі с. Стар’ява; 
- проведено зустрічі з учасниками АТО ( лекції 
з військовими медиками); 
- проведено тематичні конкурси та лекції; 
- залучення шкільної молоді до проведення 
заходів з нагоди державних свят та знаменних 
дат; 
- проведено перегляд кінофільмів історико – 
патріотичного змісту 
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147. Перший  етап 
дитячо - юнацької 
військово - 
патріотичної гри 
«Джура» 

01.04.-
31.05.2019 

На виконання наказу Департаменту освіти і 
науки Львівської ОДА від 02.11.2018 № 07-
01/400 «Про проведення у 2018/2019 
навчальному році шкільних, І (районних, 
міських, ОТГ), ІІ (обласного) етапів 
Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),відділом 
освіти проведено І (районний) етап 
Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). У грі 
взяли участь 21 учнівська команда району та 2 
команди закладів освіти ОТГ. Гра відбулася у 
п’яти  видах змагань: «Впоряд», «Ігри на 
дужання», «Смуга перешкод», «Відун», 
«Стрільба». 
За результатами змагань визнано переможцями  
та нагороджено грамотами відділу освіти та 
цінними подарунками: 
Група ЗЗСО І-ІІІ ступенів: 
І місце команда учнів НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ 
с. Стар’ява»; 
ІІ місце  команда учнів ЗСШ І-ІІІ ст. с. 
Головецько; 
ІІІ місце  команда учнів  ЗСШ І-ІІІ ст. с. 
Стрільбичі; 
Група ЗЗСО І-ІІ ступенів: 
І місце  команда учнів ЗСШ І-ІІ ст. с. Тернава; 
ІІ місце  команда учнів Терлівська ЗСШ І-ІІ ст.; 
ІІІ місце  команда учнів  ЗСШ І-ІІ ст. с. 
Княжпіль 

148. Заходи до 
відзначення 
Чорнобильської 
трагедії:  
«Чорнобиль – 
чорний біль 
України» 
(книжкові 
виставки, 
тематичні полиці,  
години екології). 
Вечір-реквієм 
«Чорнобиль…»  
Показ 
документального 
фільму «Відлуння 
Чорнобиля» 

23-
26.04.2019 
 
 
 
 
26.04.2019 
26.04.2019 

З 23 по 26 квітня 2019 року проведено ряд 
заходів з нагоди Чорнобильської трагедії, 
зокрема:  
- відбулися книжкові виставки «Рани 
Чорнобиля» ЦРБ, «Тягар Чорнобильського 
неба» с. Муроване; 
- години скорботи «Чорнобиль – біль та 
скорбота України» с. Плоске, «Чорнобильська 
мадонна» с. Волошиново; 
- інформаційна година «Твій біль Україно - 
Чорнобиль» с. Великосілля,; 
- хвилина пам’яті «І пам'ять згадкою торкає» с. 
Торгановичі; 
- показ фільму «Чорнобильська трагедія – біль 
України» с. Бусовисько; 
- години пам’яті «Ми про Чорнобиль 
пам’ятаєм» с. Стара Ропа, «Дзвони Чорнобиля» 
с. Трушевичі, «Гірчить Чорнобиль крізь віки» 
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   с. Передільниця, «Твій біль, Україно, 
Чорнобиль» с. Грозьово, «Важкий тягар 
Чорнобиля» с. Головецько, с. Гуманець, с. 
Топільниця, с. Тур’є; 
- години спомини «Чорнобиль – вічний біль» с. 
Тершів, «Чорнобиль… Скорбота пам’яті 
людської» смт. Стара Сіль, «Чорнобильська 
рана» с. Ясениця-Замкова. 
26 квітня 2019 рокуу Народних домах району 
відбувалися поминальні заходи з відзначення 
33-ї річниці Чорнобильської катастрофи. 
26 квітня 2019 року відбувся показ 
документального  фільму про Чорнобиль 

149. Майстер-клас 
писанка своїми 
руками  

24.04.2019 24 квітня 2019 року в Старосамбірському 
історико-краєзнавчому музеї відбувся майстер-
клас по  розписуванню писанок 

150. Змагання з міні – 
футболу, 
присвячені 
Великоднім святам 

01-
02.05.2019 

 

Змагання з міні – футболу, присвячені 
Великоднім святам проведено 3 травня 2019 
року на спортивному майданчику 
Торгановицької ЗСШ І-ІІ ст. За результатами 
змагання 1 місце виборола команда 
с.Тргановичі, 2 місце – команда с. Торчиновичі 
і 3 місце – м. Старий Самбір  

151. Показ 
документального 
фільму «Україна в 
Другій світовій 
війні» 

08.05.2019 8 травня 2019 року у Старосамбірському 
історико-краєзнавчому музеї відбувся показ 
документального фільму «Україна в Другій 
світовій війні» 
 

152. Заходи до Дня 
матері: 
-«З любов’ю до 
матусі» (свята, 
книжкові 
виставки); 
Святковий концерт  
до Дня матері  

10-
14.05.2019 

З 10 по 14 травня 2019 року проведено: свято 
матері «Мамо, ненька – рідна моя» с. Недільна, 
с. Гуманець, «Люба, мила, рідна мати моя» с. 
Ясениця-Замкова, «Матусю! За все, що маю 
дякую Тобі» с. Березів, «Хай святиться ім’я 
твоє» с. Торгановичі,  літературно-мистецьке 
свято «Вустами ніжно притулюсь до 
материнської руки» с. Кобло, дитячий ранок 
«Я вдячний Богові за маму» с. Тершів, 
літературні читання «Хай святиться ім’я твоє» 
с. Плоске, майстер-клас «Подарунки для 
матусі» с. Тисовиця, перегляд сімейних фото 
«Моя сім’я – моя родина» с. Спас. 
Значення родини, сім’ї в житті  кожної 
людини, роль батька та матері у вихованні 
дітей. 
Протягом травня у Народних домах району 
відбувалися святкові концерти до Дня Матері 
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153. Відзначення дня 
вишиванки: 
Виставка «Наш 
рідний візерунок» 

17.05.2019 16 травня 2019 року до Дня вишиванки у 
Старосамбірському історико-краєзнавчому 
музею була організована виставка «Бойківська 
вишиванка» 

154. Проведення свята 
останнього 
дзвоника у  
загальноосвітніх 
закладах району 

24.05.2019 24 травня 2019 року  в усіх закладах освіти  
району проведено святкові лінійки, свято 
Останнього дзвоника. В. о. начальника відділу 
освіти Н.А. Багряк. відвідала святковий захід в 
закладах освіти району та вручили грамоти 
призерам Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових дисциплін 

155. Організація 
святкування Дня 
захисту дітей 
  

01.06.2019 Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації підготовлено   
розпорядження голови Старосамбірської 
райдержадміністрації «Про відзначення 
Міжнародного Дня захисту дітей у 
Старосамбірському районі». 
Організовано та проведено засідання 
оргкомітету та розроблено відповідні заходи. 
31 травня орзанізовано та проведено заходи з 
відзначення Дня захисту дітей у 
Старосамбірському районі, а саме: 

- Молебень за здоров’я дітей в церкві 
Святого Миколая 

- Святково-концертна програма з нагоди 
святкування Дня захисту дітей 

- розважальне шоу «Дитинство - пора 
неповторна» 

-  вільний флешмобу 
- розважально-розвивальні ігри, вікторини 
- Районний дитячий турнір стронгмену 
- Міжрайонний турнір з міні-футболу між 

дитячими командами 
- Районний турнір зі стрітболу серед дітей 
- Міжрайонний турнір  з настільного 

тенісу 
Турнір  з пляжного волейболу. 
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156. Цикл заходів до 
Міжнародного Дня 
захисту дітей:  
- «Дитинства чисте 
джерело»   (години 
поезії, конкурси 
малюнків, 
вікторини); 
- «Подорож до 
Країни Дитинства»  
(конкурси 
малюнків, 
вікторини, святкові 
концерти) 

01-
04.06.2019 

 
 
 
 
 

З 1 по 4 червня 2019 року у районній бібліотеці 
та бібліотеках-філіях відбулися: розважальна 
година «Казковий острів мрій», ігрова карусель 
«Дитинства чисте джерело» с. Ріп’яно, свято 
«Хай буде дитинство щасливим моє і в усіх» с. 
Бусовисько, конкурс малюнків «Я люблю 
читати, я люблю малювати» с. Губичі, «Хай 
буде дитинство щасливим моє і усіх дітей 
світу» с. Лаврів, конкурсно-розважальне свято 
«Дитинство – країна книжкових забав і розваг» 
смт. Стара Сіль, родинне свято «Щасливе 
дитинство» с. Біличі 
Міжнародний День захисту дітей відзначають 
дитячими вікторинами,  іграми,  святами. 
31 травня на центральній площі Старого 
Самбора відбулося святкування Міжнародного 
дня захисту дітей за участі учнів 
Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ №1 та 2, відділу 
культури, центру дитячої та юнацької 
творчості, служби у справах дітей, 
Старосамбірської ДЮСШ та відділу молоді та 
спорту 

157. Підготовка 
виставки до 23 
річниці Дня 
Конституції 
України 

 01-
30.06.2019 

З 5 червня 2019 року в приміщенні архівного 
відділу райдержадміністрації діє довготривала 
виставка  з нагоди 23 –ї річниці Дня 
Конституції України, підготовлена за 
документами фондів Державного архіву 
Львівської області та архівного відділу 
райдержадміністрації 

158. Проведення  
районних 
туристично – 
краєзнавчих 
змагань «Левурда-
2019» 

25.-
30.06.2019 

З 19 по 22 червня 2019 на території урочища 
Смереччина Терлівської сільської ради 
Старосамбірського району 50-і (6-і відкриті) 
були проведені районні туристичні змагання 
школярів Старосамбірщини «Левурда – 2019». 
У змаганнях взяли участь 14 команд закладів 
освіти району та 7 команд із інших районів 
Львівської області. Переможці нагороджені 
грамотами відділу освіти та цінними 
подарунками 
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159. Відзначення  Дня 
Конституції 
України: 
- «Оберіг держави і 
нації - 
Конституція» 
(книжкові 
виставки, 
тематичні полиці, 
уроки права,  
огляди преси); 
- заходи  до  Дня 
Конституції 
України 

 
 

26-
28.06.2019 
 
 
28.06.2019 

 

З 26 по 28 червня 2019 року  у районній 
бібліотеці та бібліотеках-філіях організовано та 
проведено: 
- книжкові виставки «Конституція  – 
фундамент держави і влади» ЦРБ, 
«Конституція – основний закон нашої 
держави» бібліотеки-філії для дорослих та для 
дітей м. Добромиль, уроки історії 
«Конституція – основа моєї держави» с. 
Верхній Лужок, «Конституція – оберіг нашої 
держави» с. Тур’є, патріотична година «Ми 
повинні жити по її законах» с. Слохині, години 
інформації «Оберіг нашої державності» с. 
Волошиново, «Конституція у нашому житті» 
смт. Стара Сіль, правовий захід - «гонка» 
«Вивчаємо, знаємо, поважаємо Основний 
Закон нашої країни» с. Біличі 
Дотримання Основного закону держави – є 
основною ознакою гідності держави. 
28 червня 2019 року на центральній площі 
Старого Самбора відбувся святковий концерт 
та показ документального фільму присвячений 
Дню Конституції України у 
Старосамбірському історико-краєзнаєвчому 
музеї                                                                

160. Проведення 
заходів з 
вшанування 
пам’яті жертв 
Саліни „Біль 
Саліни” 
 

30.06.2019 30 червня  2018 року  у с. Солянуватка 
відбувся захід присвячений дню скорботи і 
вшанування пам’яті жертв війни в Україні, 
«Біль Саліни» за участі представників обласної 
державної адміністрації, районної державної 
адміністрації, духовенства, громадських 
організацій,  Народних колективів району та 
окремих виконавців 

  
 
 
 
Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                        Микола ГОД 
 
 


