
 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                  
                                                                                           Голова Старосамбірської 
                                                                                           районної  державної   
                                                                                           адміністрації  
                                                                                                                                                    
                                                                                                                    Петро НАЗАР 
                                                                                                     
                                                                                          15 липня  2020 року 

 
                                                                                            

    ЗВІТ 
            про виконання плану роботи  Старосамбірської районної 

        державної адміністрації  на ІІ квартал 2020 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. Засідання Колегії 
райдержадміністр
ації: 
- про виконання 
Програми 
соціально – 
економічного і 
культурного 
розвитку 
Старосамбірськог
о району у І 
кварталі 2020 
року; 
- про виконання 
районного 
бюджету та 
бюджету району у 
І кварталі  2020 
року; 
-про підсумки 
роботи 
бюджетних 
установ, 
підприємств 
житлово – 
комунального 
господарства, 
паливно – 
енергетичного 
комплексу та  

21.04.2020 
 

Засідання Колегії 21 квітня 2020 року не 
проводилось, у зв’язку із запровадженням на 
території України карантину через 
коронавірусну інфекцію COVID-19 
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 дорожнього 
господарства 
району  в осінньо 
– зимовий  період 
2019/20 року; 
-про 
затвердження 
заходів по 
підготовці 
закладів освіти 
району до 
навчального 2020-
2021 року; 
- про заходи з 
підготовки 
проведення 
оздоровлення 
дітей та 
учнівської молоді 
району в літній 
період  2020 року; 
- про соціальний 
захист учасників 
бойових дій, які 
брали участь в 
АТО/ООС та 
членів сімей 
загиблих 
учасників 
АТО/ООС; 
- про стан 
благоустрою 
території 
населених пунктів 
Старосамбірськог
о району 

  

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

01.04-
30.06.2020 

Засідання районної комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат у ІІ кварталі 2020 року не 
проводилось, у зв’язку з тим, що  заборгованості 
по заробітній платі немає 
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3. Засідання 
опікунської ради 
при 
Старосамбірській 
райдержадміністр
ації 

01.04-
30.06.2020 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  ІІ 
кварталі 2020 року не надходило, засідання  
опікунської ради  не проводились  

4. Засідання комісії 
із  соціального 
страхування 
Старосамбірської 
районної 
державної 
адміністрації 

01.04-
30.06.2020 

У  ІІ кварталі 2020 року  проведено 2 засідання 
комісії, на яких розглянуто 4 справи про 
призначення матеріального забезпечення та 
надання соціальних послуг застрахованим 
особам по тимчасовій втраті працездатності. 
За результатами засідань оформлено 2 
протоколи 

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

01.04-
30.06.2020 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  ІІ 
кварталі 2020 року не надходило,  засідання 
архітектурно – містобудівної ради з питань 
розгляду містобудівної документації не 
проводились  

6. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
розвитку сімейної 
медицини 

03.04.2020 Засідання Координаційної ради  не проводилось, 
у зв’язку із запровадженням на території 
України карантину через коронавірусну 
інфекцію COVID-19 
 

7. Засідання 
експертної комісії 
архівного відділу 
райдержадміністр
ації 

21.04.2020 
18.05.2020 
22.06.2020 

 

Начальником архівного відділу 
райдержадміністрації Н.Карвацькою  у ІІ 
кварталі 2020  року проведено три засідання 
експертної комісії: 
21 квітня 2020 року, на якому схвалено: 
- результати впорядкування документів з 
особового складу ТзОВ «ЕКОЕНЕРГОІНВЕСТ» 
с. Страшевичі Старосамбірської району 
Львівської області за 2006-2019 р.р.»; 
- результати впорядкування архівних документів 
з особового складу приватного підприємства 
«Нове Місто» с. Нове Місто Старосамбірського 
району Львівської області за 2002-2019 р.р.». 
18 травня 2020 року, на якому погоджено 
номенклатуру справ на 2020 рік управління 
Державної казначейської служби України у 
Старосамбірському районі Львівської області. 
22 червня 2020 року, на якому схвалено 
результати впорядкування документів 
Топільницької сільської ради  
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8. Засідання комісії 
з питання 
розгляду заяв 
громадян щодо  
призначення 
житлових 
субсидій та 
державних  
допомог  
малозабезпеченим 
сім’ям 

10.04.2020 
20.04.2020  
11.05.2020  
22.05.2020  
12.06.2020  
19.06.2020 

У ІІ кварталі 2020 року проведено 1  засідання 
комісії, на якому  розглянуто 88 заяв, всім   
заявникам призначено грошові виплати 

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

23.04.2020 
21.05.2020 
25.06.2020 

 

Протягом ІІ кварталу 2020 року проведено 17 (2 
чергові та 15 позачергових) засідань районної 
комісії ТЕБ і НС на яких розглянуто 28 питань 
відповідно до плану роботи комісії на 2020 рік 
та в позаплановому порядку 

10. Засідання 
спостережної 
комісії при 
Старосамбірській 
райдержадміністр
ації 

30.04.2020 
29.05.2020 
30.06.2020 

 

Протягом ІІ кварталу 2020 року проведено 2 
засідання комісії на яких розглянуто 2 питання 
відповідно плану роботи комісії на 2020 рік 

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

До 
30.04.2020 
31.05.2020 
30.06.2020 

26 травня 2020 року організовано та проведено 1 
засідання комісії з питань захисту прав дитини 
на якому розглянуто 10 питань. За результатами 
засідання підготовлено проекти розпоряджень 
голови райдержадміністрації та висновки 

12. Засідання комісії 
з питань 
упорядкування 
обліку юридичних 
осіб 

19.05.2020 
 

У ІІ кварталі 2020 року засідання комісії не 
проводилось, у зв’язку з тим, що на даний час  
немає установ для зняття з обліку 

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

28.05.2020 Засідання комісії у ІІ кварталі 2020 року не 
проводилось, у зв’язку з тим, що кошти для 
фінансування Програми не виділялись 
 

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

01.06.2020 Засідання Координаційної ради  не проводилось, 
у зв’язку із запровадженим на території України 
карантином через коронавірусну інфекцію 
COVID-19 
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15. Засідання 
районної комісії з 
питань 
розрахунків за 
спожиті 
енергоносії 

12.06.2020 Засідання комісії у ІІ кварталі 2020 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 

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

25.06.2020 
 

Засіданнякомісії не проводилось, у зв’язку із 
запровадженим на території України 
карантином через коронавірусну інфекцію 
COVID-19 
 

17. Аналіз виконання 
показників 
Програми 
соціально – 
економічного і 
культурного 
розвитку району у 
І кварталі  2020 
року 

01.04.-
30.06.2020 

Щомісячно відділом  економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації проводяться підсумки 
соціально економічного і культурного розвитку 
району  для подачі інформації керівництву 
райдержадміністрації та департаменту 
економічної політики  облдержадміністрації 

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

01.04.-
30.06.2020 

Відділом  економіки, інфраструктури, 
енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2020 року  
проведено аналіз рівня заробітної плати на 
підприємствах і організаціях району для подачі 
інформації керівництву району 

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

 До 
10.04.2020 
10.05.2020 
10.06.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації щомісячно 10 числа 
протягом ІІ кварталу 2020 року подавалась 
інформація про підсумки соціально – 
економічного і культурного розвитку району   
керівництву райдержадміністрації та 
департаменту економічної політики  
облдержадміністрації 

20. Організація 
виконання 
програм розвитку 
Старосамбірськог
о району 

01.04.-
30.06.2020 

Проводиться виконання заходів програм 
розвитку Старосамбірського району в межах 
передбачених бюджетних асигнувань 
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21. Проведення 
аналізу стану 
надходжень 
податків до 
бюджетів усіх 
рівнів 

01.04.-
30.06.2020 

Відділом  економіки, інфраструктури, 
енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2020 року  
проведено наступну роботу, зокрема скеровано 
листи головам місцевих рад: 
У квітні 2020 року щодо запобігання 
незаконному обігу пального з проханням 
провести на місцях профілактичну та 
роз’яснювальну роботу. 
14 травня 2020 року щодо акцизного податку, з 
проханням провести  на місцях індивідуальну 
роз’яснювальну співбесіду з суб’єктами 
господарської діяльності про повноту 
декларування та сплати акцизного податку з 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами  та взяти на  контроль 
надходження акцизного податку. 
27 травня 2020 року щодо зниження ставок 
земельного податку з проханням переглянути 
питання щодо визначення оптимальних ставок 
стосовно земельного податку для земель 
залізничного транспорту із врахуванням 
сплачених податків РФ «Львівська залізниця» 
АТ «Укрзалізниця» та пільгових перевезень 

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

До 
20.04.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації 15 квітня 2020 року 
підготовлено інформацію про хід виконання 
заходів місцевих та регіональних програм 
розвитку малого і середнього підприємництва та 
продано в департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

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

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації щочетверга протягом ІІ 
кварталу 2020 року подавалась в департамент 
економічної політики облдержадміністрації 
інформацію про стан освоєння бюджетних 
коштів у 2020 році   
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24. Підготовка 
інформації про 
здійснення 
допорогових 
закупівель 
бюджетними 
установами 

До  
10.04.2020 
10.05.2020 
10.06.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації 15 червня  2020 року 
підготовлено інформацію про стан проведення  
допорогових закупівель замовниками – 
розпорядниками бюджетних коштів та подано  в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

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

До 
10.04.2020 
10.05.2020 
10.06.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації підготовлено інформацію 
про звернення органів місцевого 
самоврядування з питань пасажирських 
перевезень  та 10.04, 10.05, 10.06.2020 року 
подано  керівництву райдержадміністрації 

26. Підготовка 
інформації про 
надходження 
коштів 
міжнародної 
технічної 
допомоги 

До 
03.04.2020 
03.05.2020 
03.06.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації 3 квітня, 3 травня та 3 
червня  2020 року підготовлено інформацію про  
надходження коштів міжнародної технічної 
допомоги  та подано  в департамент 
міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва  
облдержадміністрації 

27. Формування 
пропозицій з 
ремонту 
автомобільних 
доріг загального 
користування 

До 
20.04.2020 
20.05.2020 
20.06.2020  

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації  підготовлено листи в 
Департамент дорожнього господарства 
Львівської облдержадміністрації з пропозиціями 
ремонту доріг загального користування 

28. Проведення 
роботи щодо 
легалізації 
робочих місць в 
районі 

01.04.-
30.06.2020 

За інформацією ГУ ДФС у Львівській області  у  
ІІ кварталі 2020 року випадків  щодо легалізації 
робочих місць в районі та сум додаткових 
надходжень до бюджету  не було 

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

01.04.-
30.06.2020 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2020 року 
проведено заходи щодо вдосконалення 
організаційно-методичної  роботи по 
покращенню соціальних послуг 
малозабезпечених осіб 
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30. Підготовка 
матеріалів щодо 
здійснення 
інформаційно-
пропагандистсько
ї, рекламної та 
видавничої 
діяльності у 
галузі туризму, 
відпочинку  

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2020 року 
проведено збір фотографій та інформації для 
виготовлення інформаційно - 
пропагандистської, рекламної та видавничої 
діяльності у галузі туризму, відпочинку 

31. Розроблення 
нових 
туристично-
екскурсійних 
маршрутів 
територією 
району 

01.04.-
30.06.2020 

В зв’язку з відсутністю коштів, розроблення 
нових туристично-екскурсійних маршрутів по 
району у ІІ кварталі 2020 року не проводилось. 
Проводиться робота щодо підготовки 
інформації для нових туристично-екскурсійних 
маршрутів району 

32. Ведення обліку 
об‘єктів 
туристичної 
інфраструктури 
району 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками  відділу культури 
райдержадміністрації  у ІІ кварталі 2020 року 
організовано збір інформації про об’єкти 
туристичної інфраструктури району 

33. Виконання 
«Програми 
проведення 
урочистих та 
святкових 
заходів, 
фестивалів, 
конкурсів на 
території 
Старосамбірськог
о району у 2018 
році за участю 
райдержадміністр
ації, районної 
ради, відділу 
культури, органів 
місцевого 
самоврядування» 

01.04.-
30.06.2020 

У ІІ кварталі 2020 року  на виконання Програми 
виділено та профінансовано 7000 гривень для 
проведення наступних заходів, зокрема: 
відрядження народних колективів, придбання 
вітальних листівок, квітів (затверджено 
рішенням сесії Старосамбірської районної ради 
від 6 лютого  2020 року № 609) 

34. Виконання 
Програми  
розвитку 
інфраструктури та 
туризму в 
Старосамбірськом
у районі на 2018-
2023 роки 

01.04.-
30.06.2020 

В зв’язку з тим, що станом на 1 липня 2020 року 
кошти  не виділялися для реалізації   «Програми  
розвитку інфраструктури та туризму в 
Старосамбірському районі на 2018-2023 роки», 
виконання даної Програми у ІІ кварталі 2020 
року не проводилось 



 

 

9

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

01.04.-
30.06.2020 

В зв’язку з тим, що станом на 1  липня 2020 
року кошти  не виділялися для реалізації 
програми  «Мистецька освіта Старосамбірщини 
на 2016 – 2020 роки», виконання даної 
Програми у ІІ кварталі 2020 року не 
проводилось 

36. Виконання 
Програми 
розвитку фізичної 
культури та 
спорту на 2017-
2022 роки у 
Старосамбірськом
у районі 

01.04.-
30.06.2020 

Рішенням сесії Старосамбірської районної ради 
від 6 лютого 2020 року №609 затверджено 
200 000 грн. для фінансування  Програми. У ІІ 
кварталі 2020 року фінансування програми не 
проводилось 

37. Виконання  
Програми 
пластового руху у 
Старосамбірськом
у районі на 2015-
2020 роки 

01.04.-
30.06.2020 
 

Рішенням сесії Старосамбірської районної ради 
від 6 лютого 2020 року № 609 для фінансування 
програми затверджено 100 000 грн. 
Фінансування в ІІ кварталі не проводилося 

38. Виконання 
Програми 
розвитку 
молодіжної 
політики  у 
Старосамбірськом
у районі на 2017-
2022 роки» 

01.04.-
30.06.2020 

Рішенням сесії Старосамбірської районної ради 
від 6 лютого 2020 року № 609 для фінансування 
програми затверджено 20 000 грн. Фінансування 
в ІІ кварталі не проводилося 

39. Проведення 
соціального 
інспектування, 
контролю за 
станом 
фінансування 
дитячого будинку 
сімейного типу м. 
Добромиль та  
прийомної сім’ї м. 
Старий Самбір  

23.04.2020 
21.05.2020 
18.06.2020 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 23.04.2020, 21.05.2020 та  
18.06.2020 відвідано дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль. У прийомній сім’ї м. Старий Самбір 
перевірки не проводилися.  
Проводився моніторинг умов проживання дітей 
в прийомній сім'ї та ДБСТ та стану здоров’я 
вихованців у дистанційному режимі 
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40. Розроблення 
заходів щодо 
проведення 
ремонтних робіт у 
навчальних 
закладах освіти 
району на 2021 
рік 

01.04.-
30.06.2020 

Згідно наказу від 24 червня 2020 року №117 
комісією відділу освіти Старосамбірської 
райдержадміністрації 26.06.2020 було проведено 
огляд приміщень корпусу №2 Старосамбірської 
ЗСШ №2 І-ІІІ ст. та оцінено завдані збитки 
внаслідок пожежі. Комісією було розраховано 
оцінку фізичного зносу обстежених приміщень у 
складі будівлі, а саме перелік дефектів та 
пошкоджень. За даними огляду комісії  складено 
висновок та подано начальнику відділу освіти 
райдержадміністрації 

41. Виконання 
заходів щодо 
модернізації 
мережі 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів району 
на 2020-2021 
навчальний рік 

01.04.-
30.06.2020 

Заходи щодо модернізації мережі 
загальноосвітніх навчальних закладів району на 
2020-2021 навчальний рік у ІІ кварталі не 
проводились, в зв’язку із запровадженим 
карантином 

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

01.04.-
30.06.2020 

У ІІ кварталі 2020 року заходи з 
протипаводкового захисту населених пунктів 
району не проводились, у зв’язку з відсутністю 
фінансування з державного бюджету та цільових 
Програм 

43. Проведення 
моніторингу за 
виконанням 
заходів 
реформування та 
розвитку сфери 
житлово-
комунального 
господарства    
Старосамбірськог
о району  

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу архітектури, 
містобудування та житлово – комунального 
господарства райдержадміністрації протягом ІІ 
кварталу 2020 року постійно здійснювався 
аналіз даних у сфері житлово-комунального 
господарства    Старосамбірського району 

44. Проведення 
моніторингу за 
виконанням 
заходів 
«Програми 
здійснення 
контролю за 
наявністю, станом 
і рухом 
документів НАФ 
на 2020-2024 
роки» 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2020 року 
проведено звірку наявності документів НАФ 1 
частини фонду (ІІ кат.), які знаходяться на 
державному зберіганні в архівному відділі 
райдержадміністрації, в кількості 95 справ 
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45. Проведення 
моніторингу за 
виконанням 
заходів:  
- Програми 
комплексного 
розвитку 
території 
Львівської області 
на 2016-2020 
роки. 
- Програми по 
забезпеченню 
містобудівною 
документацією 
Старосамбірськог
о району на 2020 
рік. 
- Програми 
охорони 
культурної 
спадщини і 
збереження 
історичного 
середовища на 
Старосамбірськог
о району на 2019 -
2021 рік 

01.04.-
30.06.2020 

Протягом ІІ кварталу 2020 року відділом 
містобудування  архітектури та житлово – 
комунального господарства 
райдержадміністрації проводиться  координація 
робіт з виконавцями та замовниками  заходів:  
Програми комплексного розвитку території 
Львівської області на 2016-2020 роки подано 
пропозиції заходів на 2020 рік.а саме: 

- розроблення  генеральних планів м. 
Добромиль, смт Стара Сіль, с.Чаплі, с. Созань; 

- розроблення проектів землеустрою щодо 
зміни меж населених пунктів сіл Стрільбичі, 
Стрілки, Боневичі. Станом на 30.06.2020 заходи 
не затверджені. 
Програми по забезпеченню містобудівною 
документацією Старосамбірського району на 
2019- 2021 роки  подані пропозиції заходів на 
2020 рік на розгляд чергової сесії районної ради. 
Станом  на 30.06.2020 співфінансування на 
розроблення містобудівної документації не 
виділено. 
Програми  охорони культурної спадщини і 
збереження історичного середовища на 
території Старосамбірського району подано 
пропозиції заходів на 2020 рік щодо 
паспортизації пам’яток архітектури. Станом на 
30 червня 2020 року фінансування не виділено 

46. 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 

01.04.-
30.06.2020 

Відділом містобудування  архітектури та 
житлово – комунального господарства  
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2020 
року постійно проводився моніторинг щодо 
реалізації містобудівної документації на 
місцевому та регіональному рівнях, ведеться 
контроль забудови та іншого використання 
територій шляхом видачі будівельних паспортів, 
містобудівних умов та обмежень на забудову 
земельних ділянок 
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 пунктів, плани 
зонування 
територій, 
детальні плани 
територій); 
- забудови та 
іншого 
використання 
територій 

  

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

01.04.-
30.06.2020 

У ІІ кварталі 2020 року через ЦНАП 
забезпечувалось надання адмінпослуг наступних 
суб’єктів надання адміністративних послуг: 

 - Відділом   у Старосамбірському районі ГУ 
Держгеокадастру у Львівській області. 

- Відділом містобудування, архітектури та 
житлово – комунального господарства 
райдержадміністрації. 

- Службою у справах дітей 
райдержадміністрації. 

- Управлінням  соціального захисту 
населення райдержадміністрації. 

- Сектором з питань державної реєстрації 
райдержадміністрації. 

 
48. Підготовка 

пропозицій щодо 
удосконалення 
процедури  
надання 
адміністративних 
послуг 

До 
25.04.2020 
25.05.2020 
25.06.2020 

Працівниками відділу з питань надання 
адміністративних послуг райдержадміністрації 
подано у облдержадміністрацію  листи щодо 
проблемних питань та пропозицій щодо 
удосконалення надання адміністративних 
послуг через  ЦНАП 

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

01.04.-
30.06.2020 

Інформування суб’єктів звернень здійснюється 
через працівників ЦНАП, телефонний зв’язок, 
електронну скриньку ЦНАПУ, 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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50. Робота 
адміністраторів в 
електронній 
системі надання 
адміністративних 
послуг «Галерея 
послуг» 
Львівської області 
та реєстрах 
Міністерства 
юстиції 

01.04.-
30.06.2020 

Адміністраторами велась реєстрація усіх 
адміністративних послуг  в електронній системі 
«Універсам послуг» 

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

01.04.-
30.06.2020 

Протягом ІІ кварталу 2020 року оновлення 
інформації в розділі «Центр надання 
адміністративних послуг» на офіційному веб- 
сайті райдержадміністрації не здійснювалось 

52. Організація 
виконання заходів 
Програми 
діяльності Уряду 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2020 
року підготовлено та подано в 
облдержадміністрацію інвестиційно – 
привабливі проекти, які можуть бути 
потенційно – цікавими для  інвесторів 

53. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку 
Львівської області 
на 2020 рік (в 
частині, що 
стосується 
Старосамбірськог
о району) 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2020 
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 
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54. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку 
Старосамбірськог
о району на 2020 
рік 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації щомісячно протягом ІІ 
кварталу 2020 року проводиться робота щодо 
підсумків соціально - економічного і 
культурного розвитку району  для прийняття 
відповідних рішень з забезпечення реалізації 
заходів з виконання Програми 

55. Організація 
виконання рішень 
сесії 
Старосамбірської  
районної ради   

01.04.-
30.06.2020 

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

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

01.04.-
30.06.2020 

Управлінням  соціального захисту населення  
райдержадміністрації  у ІІ кварталі 2020 року: 
- призначено 1279 і виплачено ДСД –7314 
сім’ям на суму 43192,00 тис.грн; 
- призначено 111 і виплачено  житлові субсидії – 
4246 сім’ям на суму 844,50 тис.грн 

57. Забезпечення 
проведення звірок 
з організаціями – 
надавачами 
комунальних 
послуг 

01.04.-
30.06.2020 

В зв’язку із змінами в законодавстві, звірки не 
проводяться 

58. Поповнення 
Єдиного 
державного 
автоматизованого 
реєстру 
пільговиків 

01.04.-
30.06.2020 

Управлінням соціального захисту населення  
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2020 року  
введено до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків – 211 
громадян 

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

01.04.-
30.06.2020 

У ІІ кварталі 2020 року  управлінням 
соціального захисту населення   
райдержадміністрації видано 20  посвідчень 
батькам  та 35 посвідчень дітям з  багатодітних 
сімей  

60. Організація 
роботи щодо 
комунікації з 
демобілізованими 
учасниками АТО 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації у ІІ кварталі  
2020 року щомісячно проводиться спілкування в 
телефонному режимі з демобілізованими 
учасниками АТО 
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61. Виконання 
невідкладних 
заходів щодо 
функціонування 
та розвитку освіти 
в районі 

01.04.-
30.06.2020 

17.02.2020 відділом освіти райдержадміністрації 
було оголошено відкриті торги на закупівлю  
ДК 021:2015: 09110000-3 — Твердепаливо  
(Вугіллякам’яне Г 13-100 - 265 т,   
Вугіллякам’яне Г 0-200  -  345 т.  ) розміром  
бюджетного призначення за кошторисом  -   
1 760 000,00 UAH. 06.04.2020 року опубліковано 
повідомлення про намір укласти договір з  ТОВ 
"ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД"  з їх ціновою 
пропозицією 1 337 750,00 грн.   та 23.05.2020 
року укладено договір. 
16.06.2020 в рамках НУШ оголошено тендер на 
закупівлю  товару ДК 021:2015: 80520000-5 — 
Навчальні засоби (Дидактичні матеріали для 
комплектування кабінетів початкових класів 
«Нова українська школа»)  очікуваною вартістю 
496 636 грн. Початок аукціону – 02.07.2020 
року. 
17.06.2020 року  оголошено тендер на закупівлю  
товару ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні 
меблі (Стіл учнівський 1-місний з полицею, 
Стілець Т-подібний), 321 комплект,    
очікуваною вартістю 513 600.00  грн. Початок 
аукціону – 03.07.2020 року.23.06.2020 року   
оголошено тендер на закупівлю  товару ДК 
021:2015: 32320000-2 — Телевізійне й 
аудіовізуальне обладнання (Мультимедійний 
проектор, проекційний екран), 36комплектів,    
очікуваною вартістю 293 600.00  грн. Початок 
аукціону – 09.07.2020 року. 
25.06.2020 оголошено тендер на закупівлю  
товару ДК 021:2015: 30200000-1 - Комп’ютерне 
обладнання та приладдя (Ноутбуки, 
багатофункційні приладдя), 36 шт.,   очікуваною 
вартістю 792 600.00  грн. Початок аукціону – 
13.07.2020 року 

62. Виконання 
заходів щодо 
національно-
патріотичного 
виховання дітей 
та молоді 

01.04.-
30.06.2020 

Заходи щодо національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді у ІІ кварталі 2020 
року не проводились, в зв’язку із 
запровадженим карантином 
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63. Контроль за 
своєчасністю 
оплати праці 
працівникам 
освіти та 
соціальний захист 
педагогічних 
працівників 

01.04.-
30.06.2020 

02.04.2020 т. в. о. начальника відділу освіти 
Манжурова Г. Б. провела нараду з бухгалтерами 
відділу освіти   райдержадміністрації щодо 
контролю за своєчасністю оплати праці 
працівникам  освіти та з метою обговорення 
питання щодо  можливості збереження доплати 
працівникам освіти за престижність праці на 
попередньому рівні 

64. 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.-
30.04.2020 
01.-
31.05.2020 
01.-
30.06.2020 

На первинному обліку служби у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 18 дітей-сиріт 
та 25 дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
Знято з первинного обліку 1 дитину, позбавлену 
батьківського піклування у зв’язку із 
досягненням повноліття. 
3 дітей-сиріт що перебували на вихованні в 
закладах інституційного догляду влаштовано у 
ДБСТ Проводиться укомплектування особових 
справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
На обліку перебуває 39 дітей, яка опинилась у 
складних життєвих обставинах та проживають у 
15 сім’ях..У ІІ кварталі 2020 року знято з обліку 
1 дитину, яка виховуються у 1 сім’ї.  

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

01.04.-
30.06.2020 

На обліку в службі у справах дітей  
райдержадміністрації перебуває 15 дітей,  які 
можуть бути усиновлені,   кандидатів в 
усиновлювачі немає 
  

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

01.-
30.04.2020 
01.-
31.05.2020 
01.-
30.06.2020 

На первинному обліку перебуває  18 дітей-сиріт 
та 25 дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
На обліку кандидатів в усиновлювачі немає. 
На обліку перебуває 39 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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67. 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.-
30.04.2020 
01.-
31.05.2020 
01.-
30.06.2020 

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 

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

01.-
30.04.2020 
01.-
31.05.2020 
01.-
30.06.2020 

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  
 

69. 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 

До 
30.04.2020 
31.05.2020 
30.06.2020 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації підготовлено 1 висновок 
про дотримання прав дітей  у 2020 році на  1 
дитину, позбавлену батьківського піклування 
зняту з первинного обліку у зв’язку із 
досягненням повноліття 
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 дитячому будинку 
сімейного типу м. 
Добромиль та 
прийомній сім'ї м. 
Старий Самбір 

  

70. 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 2020 
року 

До 
30.04.2020 
31.05.2020 
30.06.2020 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації внесено зміни у 
індивідуальні плани 3 дітей –сиріт  влаштованих 
у ДБСТ та підготовлено 1 Індивідуальний план 
соціального захисту  дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування на період 
до 31 грудня 2020 року  на дитину- сироту що 
проживає на території району 

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

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації надано методичну 
допомогу сільським, селищним, міським радам 
району 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 

72. Взаємодія з 
правоохоронними 
органами району 
та Мостиським 
прикордонним 
загоном 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2020 
року постійно проводилась співпраця  з 
правоохоронними органами району та 
Мостиським прикордонним загоном 
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73. Проведення 
роботи щодо 
активізації участі 
громадських 
формувань в 
охороні 
громадського 
порядку і 
державного 
кордону 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації проводиться  робота 
відповідно затвердженого плану заходів щодо 
активізації участі громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державного 
кордону, в забезпеченні правопорядку  в межах 
Старосамбірського контрольованого 
прикордонного району 

74. Проведення 
моніторингу 
громадської 
думки щодо 
правоохоронної 
діяльності в 
районі, її 
ефективності, 
результатів 
залучення 
громадськості, 
довіри до 
правоохоронних 
органів та роботи  
громадських 
формувань, їх 
участі в 
забезпеченні 
правопорядку та  
прийняття рішень 
щодо 
вдосконалення 
діяльності 
зазначених 
органів та 
формувань за 
його 
результатами 

01.04.-
30.06.2020 

Моніторингу громадської думки у ІІ кварталі 
2020 року не проводився, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

75. Проведення 
роботи по  
оборонних 
питаннях, 
взаємодія із 
Старосамбірським 
РВК  

01.04.-
30.06.2020 

Відділом з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами райдержадміністрації протягом ІІ 
кварталу 2020 року постійно проводилась 
робота та співпраця із Старосамбірським РВК 
по оборонних питаннях  
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76. Моніторинг 
виконання 
підприємствами 
ЖКГ заходів з 
оснащення 
приладами 
технологічного 
обліку 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу містобудування, 
архітектури та житлово – комунального 
господарства  райдержадміністрації кожного 
третього вівторка місяця  протягом ІІ кварталу 
2020 року здійснювався контроль по підготовці 
заходів підприємствами тепловодопостачання  
щодо встановлення та повірки  лічильників 

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

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу містобудування, 
архітектури та житлово – комунального 
господарства  райдержадміністрації протягом ІІ 
кварталу 2020 року проведено збір та аналіз 
вихідних даних щодо необхідності зміни  
тарифів на послуги з теплопостачання  та на 
вивіз ТПВ 

78. Видача 
будівельних 
паспортів 
забудови 
земельних 
ділянок 

01.04.-
30.06.2020 

Відділом містобудування, архітектури та 
житлово – комунального господарства  
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 2020 
року видача будівельних паспортів забудови 
земельних ділянок не проводилась, у зв’язку з 
тим, що не надходили звернення громадян 

79. Видача 
містобудівних 
умов та обмежень 
забудови 
земельної ділянки 

01.04.-
30.06.2020 

Відділом містобудування, архітектури та 
житлово – комунального господарства  
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 2020 
року містобудівні умови та обмеження не 
видавалися, у зв’язку з тим, що не надходили 
звернення громадян 

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

01.04.-
30.06.2020 

Відділом містобудування, архітектури та 
житлово – комунального господарства  
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 2020 
року видано 86 висновків про погодження 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

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

01.04.-
30.06.2020 

Відділом містобудування, архітектури та 
житлово – комунального господарства  
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 2020 
року видача паспорту прив’язки тимчасової 
споруди для провадження підприємницької 
діяльності не проводилась, у зв’язку з тим, що 
не надходили звернення громадян 
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82. Дотримання норм 
чинного 
законодавства у 
сфері надання 
адміністративних 
послуг та послуг 
дозвільного 
характеру. 

01.04.-
30.06.2020 

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

83. Підготовка та 
подання  голові 
райдержадміністр
ації  на розгляд 
інформації  про  
виконання  
зведеного  
бюджету району 
за 1-й квартал 
2020  року 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації 8 квітня 2020 року 
підготовлено та подано  голові  
райдержадміністрації інформацію  про  
виконання  зведеного бюджету  району за  
січень- березень 2020 року 

84. Моніторинг стану  
виконання 
місцевих 
бюджетів району 
протягом  
кварталу 
та підготовка 
матеріалів  за 
результатами 
аналізу для  
розгляду на 
нарадах у 
райдержадміністр
ації 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2020 
року підготовлено  та  подано голові районної 
державної адміністрації  інформацію  про  стан  
виконання  дохідної  та  видаткової  частин 
бюджету  району  у другому  кварталі 2020 року 

85. Подання   в 
райдержадміністр
ацію та районну  
раду на розгляд 
звіт про 
виконання 
районного 
бюджету  за 1-й 
квартал 2020 року 
разом із 
пояснювальною 
запискою 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації підготовлено  та  подано  
14 травня 2020 року голові райдержадміністрації 
та голові районної ради звіт  про  виконання  
районного бюджету за І квартал 2020 року 
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86. Підготовка 
проектів 
розпоряджень 
голови 
райдержадміністр
ації щодо 
внесення змін  до  
розпису 
державного 
бюджету на 2019 
рік за КПКВК 
7831010”Здійснен
ня виконавчої 
влади у Старо-
самбірському 
районі” по 
структурних 
підрозділах 
райдержадміністр
ації 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2020 
подано 1 проект розпорядження  голові  
райдержадміністрації  щодо  внесення  змін  до  
розпису  державного бюджету на 2020 рік за  
КПКВК 7831010 “Здійснення  виконавчої  влади 
у Старосамбірському  районі”.  

87. Підготовка 
проектів рішень 
та проектів 
розпоряджень 
щодо  внесення 
змін до районного 
бюджету 
Старосамбірськог
о району  на 2020 
рік 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2020 
року : 
- підготовлено та подано 17 проектів 
розпоряджень  щодо внесення змін до 
показників  районного бюджету  на 2020 рік  та 
2  проекти  розпоряджень  про затвердження  
заходів, дотримання  жорсткого  режиму 
економії бюджетних  коштів, посилення 
фінансово-бюджетної  дисципліни  у 2020 році; 
- підготовлено  та подано на розгляд сесії  
районної ради 1 проект рішення “Про внесення 
змін  до показників районного бюджету Старо-
самбірського  району  на 2020 рік” 

88. Проведення 
Моніторингу 
упорядкування 
архівних 
документів та 
приймання справу 
правлінської 
документації  на 
державне 
зберігання  

01.04.-
30.06.2020 

У ІІ кварталі 2020 року на державне зберігання 
архівним відділом райдержадміністрації 
прийнято управлінську документацію 
Старосамбірської районної державної 
адміністрації  в кількості 467 од.зб.  за 2006-
2014 роки 
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89. Підготовка звіту 
про роботу 
Старосамбірської 
райдержадміністр
ації у І кварталі 
2020 року  

До  
15.04.2020 

Головним спеціалістом  з питань організаційної  
та інформаційної діяльності, цифрового 
розвитку та захисту персональних даних відділу 
фінансово – господарського забезпечення    
апарату райдержадміністрації узагальнено 
матеріали по виконанні планів роботи відділів, 
управлінь та структурних підрозділі 
райдержадміністрації у І кварталі 2020 року. 
Підготовлений звіт 15 квітня  2020 року   
затверджено головою  райдержадміністрації 

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

01.04.-
30.06.2020 

Протягом ІІ кварталу 2020 року проведено 
комісійні виїзди  згідно звернень громадян та 
надано обґрунтовану відповідь відповідно до 
чинного законодавства 

91. Проведення 
перевірок щодо 
благоустрою 
населених пунктів 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками відділу містобудування, 
архітектури та житлово – комунального 
господарства райдержадміністрації протягом 1-
10 квітня 2020 року здійснювався контроль за 
виконанням комунальними підприємствами 
заходів місячника благоустрою та озеленення 

92. 
 

Організація 
роботи із 
соціальними  
інспекторами  
органів місцевого 
самоврядування 

24.04.2020 
22.05.2020  
26.06.2020   

 

Управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2020 року 
перевірки роботи соціальних працівників не 
проводились, в зв’язку з запровадженим 
карантином 

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

24.04.2020 
29.05.2020  
26.06.2020   

 

В ІІ кварталі 2020 року управлінням  
соціального захисту населення 
райдержадміністрації  проведено 1766 
зустрічних перевірок:  шляхом перевірки по 
підприємствах не було,  шляхом запитів - 1766. 
Кількість обстежених сімей, проведених з 
метою підтвердження їх права на призначення 
соціальних допомог – 137 
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94. Виїзди в  Народні  
Доми з метою 
надання 
методичної 
допомоги в роботі 
(згідно 
затвердженого 
графіка) 
 

01.04.-
30.06.2020 

Виїзди в  Народні  Доми з метою надання 
методичної допомоги в роботі в ІІ кварталі 2020 
року не проводились, в зв’язку із 
запровадженим карантином 
 

95. Проведення 
тематичних 
моніторингів 
бібліотек – філій: 
- стан 
бібліотечних 
фондів у бібліотек 
ах– філіях РУБС 

01.04.-
30.06.2020 

Тематичні  моніторинги бібліотек – філій у ІІ 
кварталі 2020 року не проводились, в зв’язку із 
запровадженим карантином 
 

96. Перевірка 
виховної роботи в 
навчальних 
закладах району 

13.04.2020  
05.05.2020  
 
 

Перевірка виховної роботи в навчальних 
закладах району у ІІ кварталі 2020 року не 
проводилась, в зв’язку із запровадженим 
карантином 

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

10.04.2020 
28.04.2020 
06.05.2020 
20.05.2020 
11.06.2020 
26.06.2020 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації спільно з 
Старосамбірським ВП Самбірського відділу 
поліції ГУ НП у Львівській області у ІІ кварталі 
2020 року проведено 6 профілактичних рейдів, а 
саме на території:  
10.04.2020  Ріп’янської сільської  ради; 
28.04.2020  Нижанковицької селищної  ради; 
08.05.2020   Міженецької сільської  ради; 
20.05.2020   Мірованської  сільської   ради; 
11.06.2020   Головецької сільської ради; 
26.06.2020  Тур’ївської сільської  ради 

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

До 
30.04.2020 
31.05.2020 
30.06.2020 
 
 

Протягом ІІ кварталу 2020 року працівниками 
служби у справах дітей райдержадміністрації 
проведено перевірки умов проживання  23 дітей, 
які проживають у  9 сім’ях, в яких батьки або 
особи що їх заміняють, ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків  
Спільно з ЦСССДМ проведено моніторинг 569 
дітей, з 403 сімей, які повернулися на час 
карантину в сім'ї з закладів інституційного 
догляду, з них підтверджено СЖО у 27 дітей, з 
16 сімей 
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99. Проведення 
перевірки умов 
проживання  
дітей, які 
перебувають на 
профілактичному 
обліку 

До 
30.04.2020 
31.05.2020 
30.06.2020 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2020 
року проведено  перевірки  умов проживання  4  
дітей, які проживають у  2 сім’ях та перебуває 
на профілактичному обліку  

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

24.04.2020 
15.05.2020 
30.05.2020 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2020 
року проведено 1 рейд по виявленню порушень 
правил продажу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів  неповнолітнім 26.06.2020  
на території Старосамбірської міської ради 
 

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

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2020 
року: 
Проводився моніторинг умов проживання дітей 
в та стану здоров’я вихованців у дистанційному 
режимі. 
Проведено перевірку умов проживання 
кандидата в піклувальники на території 
Великосушицької сільської ради. 
Проведено перевірки умов проживання  дітей – 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та їх опікунів піклувальників на 
території восьми сільських рад 

102. Проведення 
перевірки у 
інтернатних 
закладах району 
та Лаврівському 
дитячому будинку 
відділу освіти 
райдержадміністр
ації 

До 
30.06.2020 

Перевірки у інтернатних закладах району та 
Лаврівському дитячому будинку відділу освіти 
райдержадміністрації у ІІ кварталі не 
проводились, в зв’язку із запровадженим 
карантином 

103. Проведення 
перевірок у 
професійно – 
технічних 
закладах району 

До 
30.06.2020 

Перевірки не проводилися у зв’язку із 
запровадженим на території України 
карантином через коронавірусну інфекцію 
CОVID-19 
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104. Проведення 
перевірок, щодо 
забезпечення 
збереження 
житлових та 
майнових прав 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

01.04.-
30.06.2020 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації проведено запити на 
підготовку звітів про збереження житлових та 
майнових прав дітей та отримання інформації 
щодо перебування дітей на квартирному обліку. 
Проводився моніторинг інформації щодо 
перебування дітей на квартирному обліку та 
збереження житлових та майнових прав дітей 

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

01.04.-
30.06.2020 

Протягом ІІ кварталу 2020 року на території 
району не проводилась  перевірка умов праці 
неповнолітніх, у зв’язку із відсутністю 
інформації про працюючих неповнолітніх. 

106. Проведення  
перевірок у 
Трушевицької  
сільській раді   за 
здійсненням 
органами 
місцевого 
самоврядування 
делегованих 
повноважень 
органів 
виконавчої влади  

14.05.2020 
 
 

У зв’язку із запровадженим карантином, 
перевірка у Трушевицькій  сільській раді   за 
здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади не проводилась 

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

01.04.-
30.06.2020 

Практична допомога органам місцевого 
самоврядування, підприємствам, установам та 
організаціям району щодо проведення навчань 
та тренувань з цивільного захисту  протягом ІІ 
кварталу 2020 року не проводилась, у зв’язку із 
запровадженим карантином 
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108. Нарада з 
керівниками 
управлінь, 
відділів, 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністр
ації, 
працівниками 
апарату 

01.04.-
30.06.2020 

У зв’язку із запровадженим карантином, наради 
з керівниками управлінь, відділів, структурних 
підрозділів райдержадміністрації у ІІ кварталі 
2020 року не проводились 

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

01.04.-
30.06.2020 

19 червня 2020 року проведено нараду – 
обговорення із працівниками відділу у 
Старосамбірському районі ГУ Держгеокадастру 
у Львівській області щодо змін законодавства у 
сфері державної реєстрації земельних ділянок 

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

01.04.-
30.06.2020 

Навчання семінари з головами та  секретарями 
сільських, селищних, міських рад у ІІ кварталі 
2020 року не проводились, в зв’язку з тим що не 
було такої потреби 

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

01.04.2020 
06.05.2020 
03.06.2020 

 

Начальником  соціального захисту населення 
райдержадміністрації С.Цебаком 01.04.2020, 
06.05.2020 та 03.06.2020 проведено практичні 
семінари по питаннях: 
- розгляд постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 квітня  2020  року № 329 «Деякі питання 
соціальної підтримки сімей з дітьми із змінами, 
доповненнями, внесеними постановами 
Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 
№392, від 01.06.2020 №432» 

112. Організація нарад 
з представниками 
правоохоронних 
органів району та 
Мостиського 
прикордонного 
загону 

01.04.-
30.06.2020 

Протягом ІІ кварталу 2020 року наради з 
представниками правоохоронних органів району 
та Мостиського прикордонного загону не 
проводились, у зв’язку із запровадженим 
карантином 
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113. Проведення 
наради з 
сільськими, 
селищними, 
міськими 
головами з 
питання «Про 
заходи щодо 
запобігання 
нещасних 
випадків на 
водних об’єктах 
району у літній 
сезон» 

01.-
30.04.2020 

Наради не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

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

01.04-
30.06.2020 

Заходи неформальної освіти (тренінги, семінари, 
лекції) у ІІ кварталі 2020 року не проводились, у 
зв’язку із запровадженим карантином 

115. Нарада з 
працівниками 
культури району 

23.04.2020 
28.05.2020 
25.06.2020 

Наради не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

116. Проведення 
наради з 
сільськими, 
селищними, 
міськими 
головами та 
районними 
спеціалізованими 
службами ЦЗ по 
питанні 
«Посилення 
протипожежного 
захисту населених 
пунктів, лісів та 
сільськогосподарс
ьких угідь у 
весняно-літній 
пожежонебезпечн
ий період 2020 
року» 

01.-
31.05.2020 

Наради не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 



 

 

29

117. 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.-
30.06.2020 

Семінари не  проводились в зв’язку з 
карантинним обмеженням, проте  дистанційно 
надавалась практична  та  методична допомога 
працівникам органів  місцевого самоврядування 
з питань бюджетного законодавства 

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

07.05.2020 
 

Нарада не проводилась, у зв’язку із 
запровадженим карантином на території 
України через коронавірусну інфекцію COVID-
19 

119. Проведення 
семінару з 
органами 
місцевого 
самоврядування 

14.05.2020 Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації в режимі онлайн надано 
практичну допомогу з питань організації 
експертизи цінності документів, упорядкування 
документів та складання описів 
 

120. Проведення 
наради щодо 
організації 
психолого-
педагогічного 
супроводу в 
інклюзивному 
середовищі 

20.05.2020 13.05.2020 було проведено семінар в онлайн-
режимі за участю  директорки КУ 
«Старосамбірський РІРЦ» – Фурдичко М.І., 
фахівців центру та практичних психологів ЗЗСО 
району. На семінарі обговорювалося питання  
щодо психолого-педагогічного супровіду дітей з 
ООП в умовах інклюзії повинен забезпечуватися 
командою фахівців, кожен член якої не лише 
має виконувати свої функції, але й вміти 
узгоджувати та координувати свої дії з іншими 
спеціалістами, а також питання щодо 
невід’ємної частини розвитку сучасної освіти є 
забезпечення психолого-педагогічного 
супроводу дітей з ООП, створення корекційно -
реабілітаційного середовища  
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121. Проведення нарад 
з керівниками 
закладів загальної 
середньої освіти 
району з 
актуальних 
питань 
 

21.05.2020 
 
 

11.06.2020 на електронній платформі Zооm 
начальником відділу освіти Голубко Т. В., 
методистами РМК та за участю керівника 
інженерно-господарської групи відділу освіти 
райдержадміністрації – Багряк Н. А. проведено 
нараду з керівниками ЗЗСО району, на якій було 
висвітлено наступні питання: 
- уроки карантину для освіти Старосамбірщини; 
- видача випускникам 9-х   класів свідоцтв  про 
базову середню освіту; 
- особливості ДПА та ЗНО в час карантину; 
-  підготовка ЗЗСО району до початку нового 
навчального року; 
- про необхідність «Прозорості та інформаційної 
відкритості закладів освіти». 
17.06.2020  на електронній платформі Zооm 
начальником відділу освіти Голубко Т. В. 
організовано науково-методичний семінар за 
участю керівників ЗЗСО району, їхніх 
заступників, шкільних психологів. На зустріч 
запрошений автор особистісно-розвивальної 
системи та сервісу «Універсал-онлайн» доцент 
кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО 
«Університету менеджменту освіти», НАПН 
України, провідний науковий співробітник 
Інституту обдарованої дитини НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, доцент Киричук 
Валерій Олександрович.  
На семінарі була представлена презентація 
системи управління освітніми проектами 
особистісного розвитку учня та обговорювалося 
проектно-модульне планування роботи закладу 
освіти 

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

21.04.2020 
26.05.2020 
23.06.2020 

 

Засідання Колегії відділу культури 
райдержадміністрації  у ІІ кварталі 2020 року не 
проводились, в зв’язку із  запровадженим 
карантином 
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123. Засідання Колегії 
відділу освіти 
райдержадміністр
ації з питання 
«Про стан 
організації 
позашкільної 
освіти в районі на 
2020 -2021 
навчальний рік» 

28.05.2020  Засідання Колегії відділу освіти 
райдержадміністрації  у ІІ кварталі 2020 року не 
проводились, в зв’язку із  запровадженим 
карантином 

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

01.04- 
30.06.2020 

 

Заходи не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

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

01-
30.04.2020 

Заходи не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

126. Перший  етап 
Всеукраїнської 
дитячо - юнацької 
військово - 
патріотичної гри 
«Джура» 

01.04.-
31.05.2020 

Заходи не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

127. Майстер-клас 
«Писанка на 
Старосамбір -
щині» 

10.04.2020 Заходи не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 
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128. Заходи до 
відзначення 
Чорнобильської 
трагедії:  
«Чорнобиль – 
біль і скорбота 
України» 
(книжкові 
виставки, 
тематичні полиці,  
години екології). 
Вечір-реквієм 
«Чорнобиль…»  
 Показ 
документального 
фільму 
«Чорнобиль» 

23-
26.04.2020 
 
 
 
 
26.04.2020 
 
26.04.2020 

Заходи не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

129. Організація 
святкування Дня 
захисту дітей 
  

01.05.- 
30.06.2020 

В зв’язку із запровадженим на території 
України карантином через коронавірусну 
інфекцію, заходи до Дня захисту дітей не 
проводились. З нагоди свята  було підготовлено 
привітання в ЗМІ  

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

05-
10.05.2020 

Заходи не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

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

07.05.2020 Заходи не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

132. Відзначення дня 
вишиванки: 
Виставка 
«Бойківський 
рушник» 

21.05.2020 21 травня 2020 року на Facebook сторінці 
Старосамбірського історико-краєзнавчого музею 
оприлюднена виставка «Бойківський рушник» 

133. Проведення свята 
останнього 
дзвоника у  
загальноосвітніх 
закладах району 

29.05.2020 У зв’язку із карантином  29.05.2020    в 
дистанційному режимі (режимі Online) в ЗЗСО 
району було проведено святкові лінійки, свято 
Останнього дзвоника. Керівники закладів 
загальної середньої освіти привітали здобувачів 
освіти та учасників освітнього процесу із 
закінченням навчального року та подякували за 
плідну співпрацю 
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134. Цикл заходів до 
Міжнародного 
Дня захисту 
дітей:  
- «Дитинства 
яскравого мить»   
(години поезії, 
конкурси 
малюнків, 
вікторини); 
-День захисту 
дітей  (спортивні 
заходи) 

01-
04.06.2020 

 
 
 
 
 

Заходи не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

135. Підготовка 
виставки до 24-ї 
річниці Дня 
Конституції 
України 

 01-
30.06.2020 

З 10 червня 2020 року в приміщенні архівного 
відділу райдержадміністрації діє довготривала 
тематична виставка з нагоди 24 –ї річниці 
Конституції України, підготовлена за 
документами фондів Державного архіву 
Львівської області та архівного відділу 
райдержадміністрації 

136 Проведення  
районних 
туристично – 
краєзнавчих 
змагань 
«Левурда-2020» 

01.-
30.06.2020 

В зв’язку із запровадженим на території України 
карантином через коронавірусну інфекцію, 
районні туристично – краєзнавчі змагання 
«Левурда-2020» не проводились 

137. Відзначення  Дня 
Конституції 
України: 
- «Конституція 
України – новий 
відлік часу» 
(книжкові 
виставки, 
тематичні полиці, 
уроки права,  
огляди преси); 
- заходи  до  Дня 
Конституції 
України; 

 
 

25-
29.06.2020 
 
 
28.06.2020 

 
25-

28.06.2020 

На відзначення 24-ї річниці прийняття 
основного закону країни у центральній районній 
бібліотеці та Старосамбірському історико-
краєзнавчому музеї організовано виставку 
матеріалів, присвячених Конституції «Етапи 
створення української Конституції», замовлено 
та розміщено на території Старого Самбора 
привітальні плакати формату А1. 
На фейс-бук сторінці відділу культури 
Старосамбірської райдержадміністрації 
виставлено привітальний відеоролик вокально-
інструментального ансамблю – Народного гурту 
«Прикарпатські Бескиди» районного Народного 
дому 

 -дитячі, юнацькі 
турніри серед 
дітей району з 
футболу та 
волейболу, 
присвячені Дню 
Конституції та 
Дню молоді 
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138. Проведення 
заходів з 
вшанування 
пам’яті жертв 
Саліни „Біль 
Саліни” 
 

28.06.2020 28 червня 2020 року в урочищі «Саліна» 
проведено заходи з вшанування пам’яті 3600 
жертв тоталітарного режиму, зокрема: 
духовенством району проведено поминальну 
панахиду,  голова Старосамбірської 
райдержадміністрації Петро Назар та голова 
Старосамбірської районної ради Тетяна 
Терлецька поклали квіти до пам’ятника жертв 
Саліни 

 
 
 
 
   Заступник  керівника апарату 
   райдержадміністрації                                                             Галина НАЗАРЕНКО 


