
 

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

 
                                                                                            

    ЗВІТ 
            про виконання плану роботи  Старосамбірської районної 

        державної адміністрації  на ІІІ квартал 2020 року                                                                                                                         
 

 № 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконанн
я 
(відповідн
о до 
плану) 

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

1. Засідання Колегії 
райдержадміністраці
ї: 
-про виконання 
Програми соціально 
– економічного і 
культурного 
розвитку 
Старосамбірського 
району у І півріччі 
2020 року; 
- про виконання 
районного бюджету 
та бюджету району у 
І півріччі 2020 року; 
- про хід виконання 
заходів щодо 
ремонту та 
обслуговування 
територіальних, 
районних та доріг 
місцевого значення; 
-про хід підготовки 
закладів освіти до 
нового навчального 
2020 – 2021 року 

21.07.2020 
 

Засідання Колегії 21 липня 2020 року не 
проводилось, у зв’язку із запровадженням на 
території України карантину через 
коронавірусну інфекцію COVID-19 
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2. Засідання районної 
комісії з питань 
погашення 
заборгованості із 
заробітної плати 
(грошового 
забезпечення), 
пенсій, стипендій  та 
інших соціальних 
виплат 

01.07-
30.09.2020 
 

4 серпня 2020 року першим заступником 
голови райдержадміністрації Батючком Р.М. 
проведено засідання комісії, на якому 
розглянуто питання «Про дотримання 
законодавства з оплати праці». 
За результатами засідання оформлено 
протокол. 

3. Засідання 
опікунської ради 
при 
Старосамбірській 
райдержадміністраці
ї 

01.07-
30.09.2020 

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

4. Засідання комісії із  
соціального 
страхування 
Старосамбірської 
районної державної 
адміністрації 

01.07-
30.09.2020 

У  ІІІ кварталі 2020 року  проведено 5 засідань 
комісії, на яких розглянуто 15 справ про 
призначення матеріального забезпечення та 
надання соціальних послуг застрахованим 
особам по тимчасовій втраті працездатності. 
За результатами засідань оформлено 5 
протоколів 

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

01.07-
30.09.2020 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  ІІІ 
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 

03.07.2020 Засідання Координаційної ради у ІІІ кварталі 
2020 року  не проводилось, у зв’язку із 
запровадженням на території України 
карантину через коронавірусну інфекцію 
COVID-19 
 

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

10.07.2020 
22.07.2020  
14.08.2020  
21.08.2020  
11.09.2020  
21.09.2020 

У ІІІ кварталі 2020 року проведено 2  засідання 
комісії, на яких  розглянуто 108 заяв, всім   
заявникам призначено грошові виплати  
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8. Засідання 
експертної комісії 
архівного відділу 
райдержадміністраці
ї 

20.07.2020 
17.08.2020 
21.09.2020 

 

Начальником архівного відділу 
райдержадміністрації Н.Карвацькою  у ІІІ 
кварталі 2020  року проведено два засідання 
експертної комісії: 
20 липня 2020 року, на якому схвалено 
результати впорядкування документів 
Лаврівського дитячого будинку с.Лаврів 
Старосамбірського району Львівської області. 
17 серпня 2020 року, на якому схвалено 
результати впорядкування документів 
Трушевицької  сільської  ради  

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

До 
30.07.2020 
31.08.2020 
30.09.2020 

У ІІІ кварталі 2020 року  організовано та 
проведено чотири засідання комісії з питань 
захисту прав дитини, а саме: 
-6 липня 2020 року на якому розглянуто 10 
питань; 
27 серпня 2020 року, на якому розглянуто 10 
питань.  
3 та 30 вересня 2020 року, на яких розглянуто 
13 питань.  
За результатами засідань підготовлено проекти 
розпоряджень голови та висновки 

10. Засідання 
спостережної комісії 
при 
Старосамбірській 
райдержадміністраці
ї 

31.07.2020 
31.08.2020 
30.09.2020 

 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року проведено два 
засідання комісії, на яких розглянуто два 
питання відповідно до плану роботи комісії на 
2020 рік. 
У вересні 2020 року засідання комісії не 
проводилось, у зв’язку з тим, що особи 
звільнені з місць позбавлення волі за 
допомогою в управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації не звертались 

11. Засідання комісії з 
питань 
упорядкування 
обліку юридичних 
осіб 

18.08.2020 
 

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

12. Засідання комісії з 
питань розвитку 
підприємництва у 
Старосамбірському 
районі 

27.08.2020 Засідання комісії у ІІ кварталі 2020 року не 
проводилось. 4 серпня 2020 року керівники 
суб’єктів господарювання району взяли участь  
у засіданні районної  робочої групи з питань 
легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення, на якому розглянуто 
питання «Дотримання законодавства з оплати 
праці» 
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13. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
запобігання 
поширенню ВІЛ – 
інфекції СНІДу  

01.09.2020 Засідання Координаційної ради  не 
проводилось, у зв’язку із запровадженим на 
території України карантином через 
коронавірусну інфекцію COVID-19 
 

14. Засідання районної 
комісії з питань 
розрахунків за 
спожиті енергоносії 

11.09.2020 Засідання комісії у ІІІ 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 

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

24.09.2020 
 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року проведено 10 
(2 чергові та 8 позачергових) засідань районної 
комісії ТЕБ і НС, на яких розглянуто 20 питань 
відповідно до плану роботи комісії на 2020 рік 
та в позаплановому порядку 

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

30.09.2020 
 

Засідання комісії 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 ІІ 
кварталі  2020 року 

01.-
31.07.2020 

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 

01.07.-
30.09.2020 

Відділом  економіки, інфраструктури, 
енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2020 року  
проведено аналіз рівня заробітної плати на 
підприємствах і організаціях району для подачі 
інформації керівництву району 
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19. Проведення аналізу 
стану надходжень 
податків до 
бюджетів усіх рівнів 

01.07.-
30.09.2020 

Відділом  економіки, інфраструктури, 
енергетики та захисту довкілля  
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2020 року 
скеровано листи головам місцевих рад: 
- щодо акцизного податку, з проханням 
провести  на місцях індивідуальну 
роз’яснювальну  співбесіду з суб’єктами 
господарської діяльності, щодо повноти 
декларування та сплати акцизного податку з 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами  та взяти на  контроль 
надходження акцизного податку; 
- щодо  оренди земельних часток (паїв) 
сільськогосподарського призначення на 
відповідних територіях та стан розрахунку за 
них  

20. Організація 
виконання програм 
розвитку 
Старосамбірського 
району 

01.07.-
30.09.2020 

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

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

 До 
10.07.2020 
10.08.2020 
10.09.2020 

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

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

До 
20.07.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту 
довкілля  райдержадміністрації 20 липня 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 
здійснення 
публічних  
закупівель 
бюджетними 
установами 

До  
15.07.2020 
15.08.2020 
15.09.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту 
довкілля  райдержадміністрації щомісячно до 
15 числа протягом ІІІ кварталу проведено 
моніторинг спрощених закупівель на 
дотримання законодавства. Недоліків та 
порушень не виявлено 
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24 Узагальнення 
інформації про 
звернення органів 
місцевого 
самоврядування з 
питань 
пасажирських 
перевезень 

До 
10.07.2020 
10.08.2020 
10.09.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту 
довкілля  райдержадміністрації підготовлено 
інформацію про звернення органів місцевого 
самоврядування з питань пасажирських 
перевезень  та 10.07, 10.08, 10.09.2020 року 
подано  керівництву райдержадміністрації 

25. Підготовка 
інформації про 
надходження коштів 
міжнародної 
технічної допомоги 

До 
03.07.2020 
03.08.2020 
03.09.2020 

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

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

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту 
довкілля  райдержадміністрації щочетверга 
протягом ІІІ кварталу 2020 року подавалась в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації інформація про стан 
освоєння бюджетних коштів у 2020 році   

27. Формування 
пропозицій з 
ремонту 
автомобільних доріг 
загального 
користування 

До 
20.07.2020 
20.08.2020 
20.09.2020 

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 

01.07.-
30.09.2020 

За інформацією ГУ ДФС у Львівській області  
у  ІІІ 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 

01.07.-
30.09.2020 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІІІ 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-
пропагандистської, 
рекламної та 
видавничої 
діяльності у галузі 
туризму, відпочинку  

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками відділу культури 
райдержадміністрації у ІІІ 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 

01.07.-
30.09.2020 

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

32. Ведення обліку 
об‘єктів туристичної 
інфраструктури 
району 

01.07.-
30.09.2020 

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

33. Виконання 
«Програми 
проведення 
урочистих та 
святкових заходів, 
фестивалів, 
конкурсів на 
території 
Старосамбірського 
району у 2020 році 
за участю 
райдержадміністраці
ї, районної ради, 
відділу культури, 
органів місцевого 
самоврядування» 

01.07.-
30.09.2020 

У ІІІ кварталі 2020 року  на виконання 
Програми виділено та профінансовано 9000 
гривень для придбання квітів (затверджено 
рішенням сесії Старосамбірської районної ради 
від 6 лютого  2020 року № 609) 

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

01.07.-
30.09.2020 

В зв’язку з тим, що станом на 1  жовтня 2020 
року кошти  не виділялися для реалізації 
програми  «Мистецька освіта 
Старосамбірщини на 2016 – 2020 роки», 
виконання даної Програми у ІІІ кварталі 2020 
року не проводилось 
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35. Виконання 
Програми  розвитку 
інфраструктури та 
туризму в 
Старосамбірському 
районі на 2018-2023 
роки 
 

01.07.-
30.09.2020 

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

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

01.07.-
30.09.2020 

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

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

01.07.-
30.09.2020 

Рішенням сесії Старосамбірської районної ради 
від 6 лютого 2020 року № 609 для 
фінансування програми затверджено 100 000 
грн. У ІІІ кварталі 2020 року профінансовано 
3000 грн для проведення заходів даної 
програми 

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

01.07.-
30.09.2020 

Рішенням сесії Старосамбірської районної ради 
від 6 лютого 2020 року № 609 для 
фінансування програми затверджено 20 000 
грн. У ІІІ кварталі 2020 року профінансовано 
1575 грн для проведення заходів даної 
програми 

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

01.07.-
30.09.2020 

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

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

23.07.2020 
20.08.2020 
17.09.2020 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 23 липня,  20 серпня та  
17 вересня 2020 відвідано дітей, позбавлених 
батьківського піклування  у ДБСТ м. 
Добромиль. У прийомної 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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41. Виконання заходів 
щодо модернізації 
мережі 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
району на 2020-2021 
навчальний рік 

01.07.-
30.09.2020 
 

У ІІІ кварталі 2020 року відділом освіти 
райдержадміністрації: 
1.Розроблено статут майбутнього «Опорного 
закладу освіти – загальноосвітня середня 
школа І-ІІІ ступенів с. Головецько 
Старосамбірського району Львівської області». 
Також розроблено положення  про філії:   

  «Опорного закладу освіти – загальноосвітня 
середня школа І-ІІІ ступенів с. Головецько 
Старосамбірського району Львівської області» 
- «Смеречанська ЗСШ І ст.»; 

  «Опорного закладу освіти – загальноосвітня 
середня школа І-ІІІ ступенів с. Головецько 
Старосамбірського району Львівської області» 
- «Головецько-Золотнівська ЗСШ І ст.»; 

 «Опорного закладу освіти –загальноосвітня 
середня школа І-ІІІ ступенів с. Головецько 
Старосамбірського району Львівської області» 
- «Дністрицька ЗСШ І ст.». 

 2. Призупинено освітній процес у 
малокомплектних школах району, а саме: 
- Росохівська ЗСШ І ст.; Шуминська ЗСШ І ст.; 
- Головвецько - Бабинська ЗСШ І ст. 

42. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів:  
- Програми охорони 
культурної 
спадщини і 
збереження 
історичного 
середовища на 
Старосамбірського 
району на 2019 -
2021 рік; 
- Програми по 
забезпеченню 
містобудівною 
документацією 
Старосамбірського 
району на 2020 рік; 
- Програми 
комплексного 
розвитку території 
Львівської області 
на 2016-2020 роки 

01.07.-
30.09.2020 

Протягом ІІІ 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 30.09.2020 
заходи не фінансувались. 
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 30.09.2020 співфінансування 
на розроблення містобудівної документації не 
виділено. 
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   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 вересня 2020 року фінансування не виділено 

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

01.07.-
30.09.2020 

Відділом містобудування  архітектури та 
житлово – комунального господарства  
райдержадміністрації протягом ІІІ 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 

44. Проведення 
моніторингу за 
виконанням заходів 
реформування та 
розвитку сфери 
житлово-
комунального 
господарства    
Старосамбірського 
району  

01.07.-
30.09.2020 

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

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

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2020 року 
проведено звірку наявності документів НАФ 1 
частини фонду (ІІ кат.), які знаходяться на 
державному зберіганні в архівному відділі 
райдержадміністрації, в кількості 122 справи 
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46. Забезпечення 
одержання 
адміністративних 
послуг суб’єктам 
звернень в 
приміщенні Центру 
надання 
адміністративних 
послуг 

01.07.-
30.09.2020 

У ІІІ 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 

47. Підготовка 
пропозицій щодо 
удосконалення 
процедури  надання 
адміністративних 
послуг 

До 
25.07.2020 
25.08.2020 
25.09.2020 

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

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

01.07.-
30.09.2020 

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» 

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

01.07.-
30.09.2020 

Адміністраторами велась реєстрація усіх 
адміністративних послуг  в електронній 
системі «Універсам послуг» 
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50. Оновлення 
інформації в розділі 
«Центр надання 
адміністративних 
послуг» на 
офіційному веб- 
сайті 
Старосамбірської 
райдержадміністраці
ї 

01.07.-
30.09.2020 

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

51. Проведення аналізу 
виконання  
видаткової  частини 
зведеного бюджету  
району 

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2020 року проведено аналізу виконання  
видаткової  частини зведеного бюджету  
району 

52. Вивчення  стану 
виконання дохідної  
частини зведеного 
бюджету 
Старосамбірського 
району 

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2020 року здійснювався моніторинг стану 
дохідної  частини зведеного бюджету  району 

53. Підготовка  
пропозицій  про 
внесення  змін  до 
районного бюджету 
та надання  
необхідних  
матеріалів для  
розгляду  в 
Старосамбірську 
районну  раду 

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2020 року підготовлено  пропозиції  про 
внесення  змін  до районного бюджету та 
надано необхідні  матеріали для  розгляду  в 
Старосамбірську районну  раду 

54. Організація 
виконання заходів 
Програми діяльності 
Уряду 

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками відділу економіки, 
інфраструктури, енергетики та захисту 
довкілля  Старосамбірської 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2020 року підготовлено та подано у Львівську  
обласну державну адміністрацію інвестиційно 
– привабливі проекти, які можуть бути 
потенційно – цікавими для  інвесторів 
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55. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку Львівської 
області на 2020 рік 
(в частині, що 
стосується 
Старосамбірського 
району) 

01.07.-
30.09.2020 

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 

56. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку 
Старосамбірського 
району на 2020 рік 

01.07.-
30.09.2020 

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

57. Організація 
виконання рішень 
сесії 
Старосамбірської  
районної ради   

01.07.-
30.09.2020 

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

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

01.07.-
30.09.2020 

Управлінням  соціального захисту населення  
райдержадміністрації  у ІІІ кварталі 2020 року: 
- призначено 1787 і виплачено ДСД –6496 
сім’ям на суму 44851,90 тис.грн; 
- призначено 119 і виплачено  житлові субсидії 
– 1837 сім’ям на суму 1009,00 тис.грн 

59. Забезпечення 
проведення звірок з 
організаціями – 
надавачами 
комунальних послуг 

01.07.-
30.09.2020 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації  у ІІІ кварталі 2020  року 
проведено звірку з 11 організаціями – 
надавачами житлово – комунальних послуг  

60. Поповнення 
Єдиного державного 
автоматизованого 
реєстру пільговиків 

01.07.-
30.09.2020 

Управлінням соціального захисту населення  
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2020 року  
введено до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків – 90 
громадян 
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61. Організація роботи 
по збору та видачі 
посвідчень 
багатодітних сімей 
та дітей 

01.07.-
30.09.2020 

У ІІІ кварталі 2020 року  управлінням 
соціального захисту населення   
райдержадміністрації видано 19  посвідчень 
батькам  та 50 посвідчень дітям з  багатодітних 
сімей  

62. Організація роботи 
щодо комунікації з 
демобілізованими 
учасниками АТО 

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації у ІІІ кварталі  
2020 року щомісячно проводилось спілкування 
в телефонному режимі з демобілізованими 
учасниками АТО. Виплачено одноразову 
допомогу на лікування 18 учасникам АТО на 
загальну суму 66.00 тис.грн 

63. Виконання 
невідкладних 
заходів щодо 
функціонування та 
розвитку освіти в 
районі 

01.07.-
30.09.2020 

Відділом освіти Старосамбірської 
райдержадміністрації проведено наступні 
заходи щодо функціонування та розвитку 
освіти: 
07.09.2020 року укладено договір на закупівлю  
ДК 021:2015: 32320000-2 — Телевізійне й 
аудіовізуальне обладнання      
(Мультимедійний проектор, проекційний екран 
– 16 комплектів)    з  переможцем торгів  -   
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІМ» на загальну 
суму 295 320 .00 грн.; 
25.08.2020 року укладено договір на закупівлю  
ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі 
(Стіл учнівський 1-місний з полицею, Стілець 
Т-подібний  - 321 комплект)    з  переможцем 
торгів  -   ФОП Романюком  Сергієм 
Олександровичем на  загальну суму 490 809 .00 
грн.; 
27.07.2020 року укладено договір на закупівлю  
ДК 021:2015:30200000-1: Комп’ютерне 
обладнання та приладдя (  Ноутбуки, 
багатофункційні пристрої - 36 шт.)    з  
переможцем торгів  -   ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"НОВІТНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" на  
загальну суму 787 536 .00 грн.; 
20.07.2020 року укладено договір на закупівлю  
ДК 021:2015:80520000-5: Навчальні засоби 
(Дидактичні матеріали для комплектування 
кабінетів початкових класів «Нова українська 
школа» - 36 комплектів)    з  переможцем 
торгів - ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
"РОКОТО" на  загальну суму 340 920 .00 грн. 
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64. Виконання заходів 
щодо національно-
патріотичного 
виховання дітей та 
молоді 

01.07.-
30.09.2020 

На виконання Указу Президента України від 
12.06.2015 № 334 закладами загальної 
середньої освіти району організовано та 
проведено 120 заходів з національно-
патріотичного виховання дітей та молоді у 
яких взяли участь 2500 учнів та педагогічних 
працівників району. Заходи проведено в 
режимі онлайн 

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

01.07.-
30.09.2020 

30.07.2020, 20.08.2020, 25.09.2020  
начальником відділу освіти 
райдержадміністрації Голубко Т. В. проведено  
наради з  бухгалтерами відділу освіти   
райдержадміністрації щодо контролю за 
своєчасністю оплати праці працівникам  освіти 
та з метою обговорення питань щодо  
можливості підвищення  доплати за 
престижність праці та виплати щорічної 
винагороди працівникам освіти 

66. Виконання заходів із 
забезпечення 
безпеки дорожнього 
руху 

01.07.-
30.09.2020 

На протязі вересня 2020 року, згідно існуючої 
навчальної програми, затвердженої наказом 
МОН,  класними керівниками було проведено 
цикл навчальних занять з учнями шкіл району 
з вивчення правил дорожнього руху. Як 
наслідок, протягом ІІІ кварталу не було 
зареєстровано жодного випадку дорожньо-
транспортної  пригоди за участю дітей району 

67. 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.-
30.07.2020 
01.-
31.08.2020 
01.-
30.09.2020 

На первинному обліку служби у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 17 дітей-сиріт 
та 25 дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
У липні 2020 року знято з обліку у зв’язку з 
повноліттям 1 дитину, позбавлену 
батьківського піклування, яка перебувала на 
повному державному утриманні у ПЛ. 
Поставлено на облік 1 дитину, позбавлену 
батьківського піклування та тимчасово  
влаштовано у сім'ю родичів. 
Призначено опіку 2 дітям, позбавленим 
батьківського піклування.  
У серпні 2020 року сироту, яка перебувала на 
повному державному утриманні у ПЛ. 
Поставлено на облік 2 дітей-сиріт що прибули 
з опікуном на постійне місце проживання на 
територію району  
Проводиться укомплектування особових справ 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 
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68. Організація  обліку 
дітей, які можуть 
бути усиновлені, 
осіб, які бажають 
усиновити дитину  
проведення  
перевірок   за 
дотриманням прав 
дітей після 
усиновлення 

01.-
30.07.2020 
01.-
31.08.2020 
01.-
30.09.2020 

На обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації  перебуває 11 дітей,  які 
можуть бути усиновлені,   кандидатів в 
усиновлювачі немає, 5 усиновлених дітей. 
  

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

01.-
30.07.2020 
01.-
31.08.2020 
01.-
30.09.2020 

На первинному обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації  перебуває  17 дітей-
сиріт та 25 дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
Кандидатів в усиновлювачі на обліку немає. 
На обліку перебуває 37 дітей, які опинилась у 
складних життєвих обставинах та проживають 
у 13 сім’ях. Проводиться укомплектування 
особових справ дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування та дітей, 
які знаходяться на профілактичному обліку.   

70. 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.-
30.07.2020 
01.-
31.08.2020 
01.-
30.09.2020 

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 не проводилося у зв’язку з 
відсутністю доступу до системи 

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

01.-
30.07.2020 
01.-
31.08.2020 
01.-
30.09.2020 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації оновлено реєстр житла та 
майна  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та облік нерухомого 
майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  
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72. Підготовка 
висновків про 
дотримання прав 
дитини на дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування та дітей, 
які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах,  звітів 
про стан виховання, 
утримання і 
розвитку дітей в 
дитячому будинку 
сімейного типу м. 
Добромиль та 
прийомній сім'ї м. 
Старий Самбір 

До 
31.07.2020 
31.08.2020 
30.09.2020 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації підготовлено 6 висновків 
про дотримання прав дітей  знятих у 2020 році 
з первинного обліку у зв’язку із досягненням 
повноліття  

73. 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 
31.07.2020 
31.08.2020 
30.09.2020 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації внесено зміни в 
індивідуальні плани 2 дітей, позбавлених 
батьківського піклування у зв’язку із 
призначенням опіки та підготовлено 1 
індивідуальний плани соціального захисту  
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування на період до 31 грудня 2020 року  
на дитину, позбавлену батьківського 
піклування взяту на первинний облік 
Підготовлено 2 індивідуальні плани 
соціального захисту  дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування на 
період до 31 грудня 2020 року  на дитину-сиріт 
що прибули з опікуном на постійне місце 
проживання на територію району 

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

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками відділу з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації надано методичну 
допомогу сільським, селищним, міським радам 
району надано методичну допомогу з питань 
виконання заходів з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації природного характеру на 
підвідомчих територіях, запобігання 
надзвичайних ситуацій пов’язаних із 
пожежною безпекою під час проведення 
жнивної кампанії 2020 року 
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75. Взаємодія з 
правоохоронними 
органами району та 
Мостиським 
прикордонним 
загоном 

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками відділу з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації постійно здійснюється 
взаємний  обмін інформацією та розглядаються 
плани спільних дій по запобіганню порушень 
громадського порядку та прикордонного 
режиму у районі. 

76. Проведення роботи 
щодо активізації 
участі громадських 
формувань в 
охороні 
громадського 
порядку і 
державного кордону 

01.07.-
30.09.2020 

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 

77. 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 

01.07.-
30.09.2020 

У зв’язку з продовженням дії карантинних 
заходів на території району моніторинг  
громадської думки щодо правоохоронної 
діяльності  в районі у ІІІ кварталі не 
проводився  

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

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками відділу з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації проведено роботу по 
оборонних питаннях та налагоджено взаємодію 
з Старосамбірським РВК. 
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79. Моніторинг 
виконання 
підприємствами 
ЖКГ заходів з 
оснащення 
приладами 
технологічного 
обліку 

01.07.-
30.09.2020 

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

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

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками відділу містобудування, 
архітектури та житлово – комунального 
господарства  райдержадміністрації протягом 
ІІІ кварталу 2020 року проведено збір та аналіз 
вихідних даних щодо приведення тарифів на 
житлово – комунальні  послуги до економічно 
обґрунтованих витрат 

81. Видача будівельних 
паспортів забудови 
земельних ділянок 

01.07.-
30.09.2020 

Відділом містобудування, архітектури та 
житлово – комунального господарства  
райдержадміністрації  протягом ІІІ кварталу 
2020 року видано 7 будівельних паспортів 
забудови земельних ділянок  

82. Видача 
містобудівних умов 
та обмежень 
забудови земельної 
ділянки 

01.07.-
30.09.2020 

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

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

01.07.-
30.09.2020 

Відділом містобудування, архітектури та 
житлово – комунального господарства  
райдержадміністрації  протягом ІІ кварталу 
2020 року видано 62 висновки про погодження 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

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

01.07.-
30.09.2020 

Відділом містобудування, архітектури та 
житлово – комунального господарства  
райдержадміністрації  протягом ІІІ 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 

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

01.07.-
30.09.2020 

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



 

 

20

86. Підготовка та 
подання  голові 
райдержадміністраці
ї  на розгляд 
інформації  про  
виконання  
зведеного  бюджету 
району за перше 
півріччя 2020  року 

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації підготовлено та подано 
10.08. 2020 року звіт про виконання  зведеного  
бюджету району за перше півріччя 2020  року 
для подальшого його подання на розгляд сесії 
Старосамбірської районної ради 

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

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками фінансового управління 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2020 року підготовлено 1 проект рішення 
районної ради  про внесення змін до районного 
бюджету та 23 проекти розпоряджень голови 
райдержадміністрації з питань пов’язаних з 
виконанням бюджету 

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

01.07.-
30.09.2020 

У ІІІ кварталі 2020 року на державне 
зберігання архівним відділом 
райдержадміністрації прийнято на державне 
зберігання управлінську документацію 
Топільницької сільської радив кількості 
37од.зб. за 2013-2018 рр  
 

89. Підготовка звіту про 
роботу 
Старосамбірської 
райдержадміністраці
ї у ІІ кварталі 2020 
року  

До  
15.07.2020 

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 ІІ кварталі 
2020 року. Підготовлений звіт 15 липня  2020 
року   затверджено головою  
райдержадміністрації 

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

01.07.-
30.09.2020 

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

91. Проведення 
перевірок щодо 
благоустрою 
населених пунктів 

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками відділу містобудування, 
архітектури та житлово – комунального 
господарства райдержадміністрації протягом  
ІІІ кварталу 2020 року здійснювався контроль 
за виконанням комунальними підприємствами 
заходів місячника благоустрою та озеленення 
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92. 
 

Організація роботи 
із соціальними  
інспекторами  
органів місцевого 
самоврядування 

28.07.2020 
25.08.2020  
22.09.2020  

 

Управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2020 року 
перевірено роботу 2 соціальних працівників, а 
саме:Великосільської та Великолінинської 
сільських рад 

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

31.07.2020 
28.08.2020  
25.09.2020  

 

В ІІІ кварталі 2020 року управлінням  
соціального захисту населення 
райдержадміністрації  проведено 2180 
зустрічних перевірок:  шляхом перевірки по 
підприємствах не було,  шляхом запитів - 2180. 
Кількість обстежених сімей, проведених з 
метою підтвердження їх права на призначення 
соціальних допомог – 13 

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

01.07.-
30.09.2020 

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

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

01.07.-
30.09.2020 

Тематичні  моніторинги бібліотек – філій у ІІІ 
кварталі 2020 року не проводились, в зв’язку із 
запровадженим карантином 
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96. Участь в операціях з 
метою профілактики 
бездоглядності та 
безпритульності 
серед дітей на 
території району  
 

02.07.2020 
20.07.2020 
06.08.2020 
19.08.2020 
09.09.2020 
24.09.2020 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації спільно з 
Старосамбірським ВП Самбірського відділу 
поліції ГУ НП у Львівській області проведено 
6 профілактичних рейдів, а саме:  
16 липня.2020 на території Мурованської 
сільської ради; 
30 липня.2020 на території Новоміської 
сільської ради; 
06 серпня 2020 на території Терлівської 
сільської ради; 
26 серпня 2020 на території Тернавської 
сільської ради; 
9 вересня 2020 на території Головецької 
сільської ради; 
17 вересня  2020 на території Великосушицької 
сільської ради; 
За результатами проведених рейдів, 
неповнолітніх, схильних до бродяжництва та 
жебракування не виявлено 

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

29.07.2020 
28.08.2020 
29.09.2020 
 
 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року проведено 4 
рейд по виявленню порушень правил продажу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів  
неповнолітнім, а саме:  
31 липня  2020 року на території Тур’ївської 
сільської ради  
31 серпня  2020 року на території  
Трушевицької сільської ради. Порушень не 
виявлено. 
10.09.2020 на території  Старосамбірської 
міської ради; 
24.09.2020 на території Стрільбицької сільської 
ради.  
Виявлено 1 порушення правил торгівлі, на 
продавця працівниками поліції складено 
адмініпротокол 

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

До 
31.07.2020 
31.08.2020 
30.09.2020 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом  липня та 
серпня 2020 року проведено   перевірки умов 
проживання  3 дітей, які проживають у 1 сім’ї, 
в якій батьки або особи що їх заміняють, 
ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків 
Протягом  вересня 2020 року перевірки умов 
проживання  дітей, які проживають у  сім’ях, в 
якій батьки або особи що їх заміняють, 
ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків не проводилися 



 

 

23

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

До 
31.07.2020 
31.08.2020 
30.09.2020 
 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом липня 2020 
року перевірки  умов проживання  дітей, які 
проживають у сім’ях та перебуває на 
профілактичному обліку не проводилися.   
Протягом серпня 2020 року проведено 
перевірку  умов проживання  3 дітей, які 
проживають у 1 сім’ї та перебуває на 
профілактичному обліку  
Протягом вересня 2020 року проведено 
перевірку  умов проживання  30 дітей, які 
проживають у 9 сім’ях та перебуває на 
профілактичному обліку.   

100. Перевірка виховної 
роботи в навчальних 
закладах району  
 

До 
30.09.2020  
  
 
 
 

 Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 30 вересня 2020 року 
проведено перевірку виховної роботи у  ЗСШ 
І-ІІ ступенів с.Тернава  

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

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2020 року проведено перевірки умов 
проживання  дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та їх 
опікунів піклувальників на території 9 
місцевих рад 
 

102. Здійснення заходів 
щодо забезпечення 
збереження 
житлових та 
майнових прав 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 
2020 року проводився моніторинг інформації 
щодо перебування дітей на квартирному обліку 
та збереження житлових та майнових прав 
дітей 
Підготовлено 4 пакети документів на  осіб з 
числа дітей - сиріт, дітей - позбавлених 
батьківського піклування для отримання 
компенсаційних коштів на придбання житла за 
рахунок субвенції з державного бюджету. 
Проводився моніторинг інформації щодо 
збереження житлових та майнових прав дітей 

103. Проведення 
перевірок умов 
проживання та 
виховання  
усиновлених дітей 

До 
31.08.2020 

У ІІІ кварталі 2020 року перевірки не 
проводилися у зв’язку із відсутністю 
необхідності 
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104. Проведення 
перевірок трудового 
законодавства щодо 
неповнолітніх на 
підприємствах, в 
установах та 
організаціях 

01.07.-
30.09.2020 

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

105. Огляд готовності 
навчальних закладів 
освіти до нового 
2020 -2021 
навчального року 

07.-
22.08.2020 

Відповідно до наказу відділу освіти 
Старосамбірської райдержадміністрації  від 9 
червня 2020 року № 104 «Про підготовку 
закладів освіти до роботи в новому 2020-2021 
навчальному році» з  07.08. до 23.08.2020 
комісією під головуванням начальника відділу 
освіти райдержадміністрації Голубко Т. В. 
здійснено об’їзд  закладів загальної середньої 
освіти району щодо підготовки готовності їх 
до нового навчального року. За підсумками 
проведеної перевірки складено відповідні акти 

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

10.09.2020 
 
 

У зв’язку із запровадженим карантином, 
перевірка у Чаплівській  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 

01.07.-
30.09.2020 

Працівниками відділу з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації постійно надається 
практична допомога сільським, селищним, 
міським радам, підприємствам, організаціям та 
установам району з підготовки та проведення 
навчань і тренувань з цивільного захисту 

108 Проведення 
перевірки у 
Хирівській міській 
раді 

04.09.2020 Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації  4 вересня 2020 року 
проведено перевірку у Хирівській міській раді 
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109. Нарада з 
керівниками 
управлінь, відділів, 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністраці
ї, працівниками 
апарату 

01.07.-
30.09.2020 

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

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

01.07.-
30.09.2020 

2 вересня 2020 року працівники Центру 
надання адміністративних послуг прийняли 
участь у скап – семінарі Західного 
міжрегіонального управління  Міністерства 
юстиції  ( м. Львів) з питань прийому 
документів для здійснення державної  
реєстрації нерухомості та бізнесу. 
Також прослухано онлайн  відео – семінари за 
посиланням на YouTube каналі Дія: 
https://cutt.ly/myfxPZ7 

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

01.07.-
30.09.2020 

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

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

01.07.2020 
05.08.2020 
02.09.2020 

 

Начальником  соціального захисту населення 
райдержадміністрації С.Цебаком 01.07.2020, 
05.08.2020 та 02.09.2020 проведено практичні 
семінари по питаннях: 
- ознайомлення з постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 липня 2020  року № 
663 «Про внесення змін до Порядку 
призначення  і виплати ДСД особам, які не 
мають права на пенсію та особам з 
інвалідністю і ДСД на догляд»; 
- ознайомлення з постановою КМУ від 
22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати 
ДСД» 

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

01.07.-
30.09.2020 

У зв’язку з продовженням дії карантинних 
заходів на території району, наради з 
представниками правоохоронних органів 
району та Мостиського прикордонного загону 
у ІІІ кварталі не проводились 
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114. Проведення наради з 
сільськими, 
селищними, 
міськими головами з 
питання «Про 
створення та 
функціонування 
існуючих на 
території району 
місцевих пожежних 
команд» 

01.-
30.09.2020 

У зв’язку з продовженням дії карантинних 
заходів на території району нарада з 
сільськими, селищними, міськими головами у 
вересні 2020 року не проводилась 
 

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

01.07.-
30.09.2020 

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

116. Нарада з 
працівниками 
культури району 

30.07.2020 
27.08.2020 
24.09.2020 

Наради не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

117. Проведення  
семінарів, навчань з 
бухгалтерами  
місцевих рад  щодо 
застосування  змін в 
законодавстві та з 
інших питань 

01.-
30.09.2020 

Начальником  фінансового управління 
райдержадміністрації  Петрівською Л.І. 30 
вересня 2020 року проведено нараду з 
працівниками органів місцевого 
самоврядування з питань планування бюджету 
на 2021 рік в умовах децентралізації 

118. Нарада з питань 
недопущення  
винекнення  
заборгованості за 
енергоносії 
підприємствами 
ЖКГ 

07.09.2020 Наради не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

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

24.09.2020 
 
 

24.09.2020 року об 11.00 начальником відділу 
освіти Старосамбірської райдержадміністрації  
Голубко Т. В. проведено нараду з керівниками 
ЗЗСО району в приміщенні сесійної зали 
районної ради. На нараді обговорювалося 
питання про: 
 - виплату грошової винагороди 
педпрацівникам; 
 -    готовність педпрацівників  району до 
роботи в умовах дистанційного навчання. 
Атестація педагогічних працівників; 
 -      готовність ЗЗСО до опалювального 
сезону. 
До відома керівників ЗЗСО району була 
доведена відповідна інформація та дані 
доручення до виконання 
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120. Нарада – семінар 
вихователів 
дошкільних груп 
ЗЗСО району на 
тему «Сучасні 
умови розвитку 
дітей п’ятирічного 
віку. Забезпечення 
здобуття ними 
обов’язкової 
дошкільної освіти» 

17.09.2020 Перенесено на IV квартал у зв’язку із великим 
обсягом виконання робіт щодо подання 
звітності до департаменту освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації 
 

121. Інструктивно – 
методична нарада з 
учителями 
предметниками  

17.09.2020 З 19 по 21 серпня 2020 року завідувачем  РМК 
Горбовою М.В. та методистами відділу освіти 
райдержадміністрації проведено онлайн наради  
з учителями предметниками та завідувачами 
дошкільних навчальних закладів на базі ОЗНЗ 
– «Старосамбірська ЗСШ І-ІІІ ст.№1 ім. Героя 
України Богдана Сольчаника Львівської 
області». Відповідно до плану роботи засідань 
підбито підсумки роботи за 2019-2020 н.р.  та 
ознайомлено із особливостями вивчення 
предметів 

122. Проведення 
серпневої 
конференції 
вчителів району. 

27.08.2020 27 серпня  2020 року  о 10:00 начальником 
відділу освіти Старосамбірської 
райдержадміністрації Голубко Т. В. проведено 
ZOOM-конференцію з керівниками ЗЗСО 
району за  участі голови Старосамбірської 
районної ради Тетяни Терлецької,  голови 
Старосамбірської райдержадміністрації Петра 
Назара,  начальника управління ДСЯО на 
Львівщині Валентина Загрева, начальника 
Старосамбірського районного  
Головного  управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області 
Богдана Венцика. 
 На конференції обговорювалося питання про: 

 Стан освіти Старосамбірщини в час нових 
викликів. 

 Дистанційне навчання як додаткова 
можливість здобуття знань. 

 Порядок зарахування дітей на цілодобове 
перебування до закладів, які здійснюють 
інституційний догляд і виховання. 

  Готовність ЗЗСО району до нового 
навчального року 



 

 

28

123. Засідання Колегії 
відділу культури 
райдержадміністраці
ї  з питання: “Про 
культурно-
просвітницьку 
роботу Народних 
домів і бібліотек” 

28.07.2020 
25.08.2020 
22.09.2020 

 

Засідання Колегії відділу культури 
райдержадміністрації  у ІІІ кварталі 2020 року 
не проводились, в зв’язку із  запровадженим 
карантином 

124. Засідання Колегії 
відділу освіти 
райдержадміністраці
ї з питання 
«Правоосвітня та 
право виховна 
робота в  ЗЗСО 
району. Проблеми і 
перспективи» 

24.09.2020  Відповідно до листа Міністерства освіти і 
науки України від 14.08.2020  №1/9- 436 «Про 
створення  безпечного освітнього середовища 
в закладах освіти та попередження і протидії 
булінгу (цькуванню)» та листа  Міністерства 
освіти і науки України від 20.07.2020 №1/9-385 
«Деякі питання організації виховного процесу 
у 2020-2021 навчальному році щодо 
формування у дітей та учнівської молоді 
ціннісних життєвих навичок», у закладах 
освіти  району організована і проведена 
освітня робота з учнями та батьками з питань 
безпеки життя дітей, профілактики насильства, 
булінгу. У ЗЗСО  І-ІІІ ст.- ліцею с. Стрілки 
Старосамбірського району Львівської області 
впроваджуються гуртки для учнів 7-10 класів 
«Особиста гідність. Безпека життя. Громадська 
позиція.  
30 липня 2020 року до Всесвітнього дня 
протидії торгівлі людьми у ЗЗОС району 
проведено онлайн заходи. 

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

01.07.-
30.09.2020 

Заходи не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 

126. Зустріч з 
письменниками 
Старосамбірщини 
(відповідно до плану 
ЦБС) 

01.07.- 
30.09.2020 

Заходи не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 
 

127. Проведення 
профорієнтаційних 
екскурсій 

01.07.- 
30.09.2020 

Заходи не проводились, у зв’язку із 
запровадженим карантином 
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128. Підготовка виставки 
до 29-ї річниці  Дня 
Незалежності 
України  

03-
31.08.2020 

З 20  серпня 2020 року в приміщенні архівного 
відділу райдержадміністрації діє довготривала 
тематична виставка з нагоди 29 –ї річниці Дня 
Незалежності України, підготовлена за 
документами фондів Державного архіву 
Львівської області та архівного відділу 
райдержадміністрації  

129. Цикли заходів до 
відзначення 29 
річниці  Дня 
Незалежності: 
«Квітуй Україно – 
незалежна державо, 
багата і щедра 
земля» 
(книжково-
етнографічні 
експозиції, 
тематичні полиці, 
години історії, 
бібліографічні 
огляди, літературно-
мистецькі вечори) 
Святковий концерт 
Виставка та показ 
документального 
фільму «Історія 
Незалежності 
України»  
Спортивно – масові 
заходи присвячені 
Дню Незалежності 
України. 

21-
24.08.2020 
 

З 21 по 24.08.2020 року проведено наступні 
заходи з нагоди святкування  29 річниці Дня 
Незалежності України:  

- у центральній районній бібліотеці та 
бібліотеках-філіях організовано книжкові 
виставки «З Україною в серці», «Є держава 
наша Україна і є її невтрачений народ» , 
«Омріяна віками незалежність  України»,  
Година інформації «Святиться твоє, Україно, 
ім’я» (с. Недільна), патріотична година 
«Незалежна Україна – обличчя епохи», урок 
державності «Тут мій край, моя родина – наша 
славна Україна». 
 

130. Урочистості з 
нагоди святкування 
Дня Прапора 
України 
«Державний прапор 
України – символ 
миру і добра» (День 
державного прапора, 
година цікавих 
повідомлень) 

21-
23.08.2020 

23 серпня 2020 року о 9.00 год. біля 
адміністративного будинку Старосамбірської 
районної ради під виконання Державного гімну 
України проведено офіційну церемонію 
урочистого підняття Державного Прапора 
України за участі голови Старосамбірської 
райдержадміністрації Петра Назара, голови 
Старосамбірської районної ради Тетяни 
Терлецької, Старосамбірського міського 
голови Ігоря Трухима, учасників 
Старосамбірського  об’єднання ветеранів 
бойових дій АТО та представників 
громадськості 
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131. Відзначення 
Першого вересня – 
Дня Знань (святкові 
лінійки присвячені 
початку нового 
2020-2021 
навчального року) 

01.09.2020 1 вересня 2020 року в навчальних класах усіх 
закладів загальної середньої освіти району  
класними керівниками  проведено урочистості 
з нагоди відзначення Дня знань 

132. Спортивні змагання, 
присвячені Дню 
фізичної культури та 
спорту 

12.09.2020 12 вересня 2020 року збірні команди шкіл 
району на міському стадіоні взяли участь у 
змаганнях з нагоди Дня фізичної культури та 
спорту 

133. Організація 
святкування Дня 
усиновлення 
  

01-
30.09.2020 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації підготовлено та 
опубліковано матеріали  щодо актуальних 
питань з усиновлення 

  
 
 
 
 
   Керівник апарату 
   райдержадміністрації                                                   Микола ГОД 


