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                                                                                           Голова Старосамбірської 
                                                                                           районної  державної   
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                                                                                          15  січня  2020 року 
 

                                                                                            
    ЗВІТ 

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

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконанн
я 
(відповідн
о до 
плану) 

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

1. Засідання Колегії 
райдержадміністра
ції: 
-про виконання 
Програми 
соціально – 
економічного і 
культурного 
розвитку 
Старосамбірського 
району за 9 місяців 
2019 року; 
-про виконання 
районного 
бюджету та 
бюджету району за 
9 місяців  2019 
року; 
-про готовність 
бюджетних 
установ, 
підприємств 
житлово –
комунального 
господарства, 
паливно – 
енергетичного 
комплексу та 
дорожнього  

15.10.2019 Головою райдержадміністрації, головою Колегії   
17 грудня 2019 року проведено  засідання 
Колегії, на якому розглянуто три із п’яти 
запланованих  питань. Питання «Про виконання 
Програми соціально – економічного і 
культурного розвитку Старосамбірського 
району за 9 місяців 2019 року» та «Про 
виконання районного бюджету та бюджету 
району за 9 місяців  2019 року» - знято з 
розгляду, в зв’язку з тим, що  4 жовтня 2019 
року вони розглянуті на засіданні сесії 
Старосамбірської районної ради. 
  За результатом розгляду прийнято рішення 
№15,16,17, на виконання яких  підготовлено   
розпорядження райдержадміністрації  від 
30.10.2019 №347/01-04, від 31.10.2019  № 
351/01-04, від 31.10.2019 №353/01-04 
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 господарства 
району   
до роботи в 
осінньо – зимовий 
період 2019/20 
року; 
- про стан ведення 
лісового 
господарства, 
охорони лісів та 
використання 
лісосировинних 
ресурсів у 
Старосамбірському 
районі; 
-про підсумки 
проведення 
літнього 
оздоровлення і 
відпочинку  дітей у 
2019 році 

  

2. Засідання Колегії 
райдержадміністра
ції: 
-про очікуване 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку району на 
2019 рік та проект 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку району на 
2020 рік; 
-про очікуване 
виконання 
районного 
бюджету та 
бюджету району за 
2020 рік та проект 
районного 
бюджету на 2020 
рік; 

17.12.2019 Головою райдержадміністрації, головою Колегії   
11 грудня 2019 року проведено  засідання 
Колегії, на якому розглянуто три із чотирьох 
запланованих  питань. Питання «Про стан 
розвитку фізичної культури та спорту в 
Старосамбірському районі» - знято з розгляду. 
За результатом розгляду прийнято рішення 
№18,19,20, на виконання яких  підготовлено   
розпорядження райдержадміністрації  від 
19.12.2019 №408/01-04, від 23.12.2019  № 
412/01-04, від 23.12.2019 №413/01-04 



 

 

3

 -про стан 
пасажирських 
перевезень на 
території 
Старосамбірського 
району; 
- про стан розвитку 
фізичної культури 
та спорту в 
Старосамбірському 
районі 

  

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

01.10-
31.12.2019 

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

4. Засідання 
опікунської ради 
при 
Старосамбірській 
райдержадміністра
ції 

01.10-
31.12.2019 

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

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

01.10-
31.12.2019 

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

6. Засідання комісії із  
соціального 
страхування 
Старосамбірської 
районної державної 
адміністрації 

01.10-
31.12.2019 

У  ІУ кварталі 2019 року  проведено 7 засідань 
комісії, на яких розглянуто 16 справ про 
призначення матеріального забезпечення та 
надання соціальних послуг застрахованим 
особам по тимчасовій втраті працездатності. 
За результатами засідань оформлено 7 
протоколів 

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

01.10-
31.12.2019 

В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  ІУ 
кварталі 2019 року не надходило, засідання  
Координаційної ради  не проводились  
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8. Засідання районної 
комісії з питань 
розрахунків за 
спожиті 
енергоносії 

01.10-
31.12.2019 

Засідання комісії у ІУ кварталі 2019 року не 
проводилось у зв’язку з тим, що бюджетні  
установи району, які фінансуються з районного 
бюджету протягом кварталу вчасно проводили 
розрахунки за спожиті енергоносії 

9. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
розвитку сімейної 
медицини 

02.10.2019 2 жовтня 2019 року проведено засідання 
Координаційної ради з питань розвитку сімейної 
медицини. За результатами засідання оформлено 
протокол № 4 та прийнято відповідні рішення 

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

10.10.2019 
23.10.2019 
13.11.2019 
20.11.2019 
11.12.2019 
18.12.2019 

У ІУ кварталі 2019 року проведено 5  засідань 
комісії, на яких  розглянуто 235 заяв, з них 32 
заявникам відмовлено в призначенні грошової 
виплати 

11. Засідання 
експертної комісії 
архівного відділу 
райдержадміністра
ції 

21.10.2019 
18.11.2019 
16.12.2019 

 

Начальником архівного відділу 
райдержадміністрації Н.Карвацькою  у ІУ 
кварталі 2019 року проведено два засідання 
експертної комісії: 
21 жовтня 2019 року, на якому схвалено: 
- результати впорядкування документів ОВК з 
позачергових виборів народних депутатів 
України 21.07.2019 року ОВК №125 м.Старий 
Самбір Львівської області; 
- результати удосконалення опису №1П (прод) 
справ постійного зберігання Старосамбірської 
районної ради та її виконавчого комітету за 
1973-1990 роки. 
18 листопада 2019 року, на якому схвалено: 
- результати впорядкування документів 
Старосамбірської районної державної 
адміністрації за 1996-2005 рр.   

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

24.10.2019 
21.11.2019 
26.12.2019 

У ІУ кварталі 2019 року проведено два засідання 
комісії, на яких розглянуто 8 питань відповідно 
до плану роботи комісії на 2019 рік. За 
результатами засідань оформлено протоколи та 
прийнято протокольні рішення 
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13. Засідання  комісії 
для визначення 
переліку 
сільськогосподарсь
ких підприємств, 
які мають право на 
отримання 
бюджетних коштів 
згідно 
затверджених 
Програм з 
обласного  
бюджету на 2019 
рік та часткової 
компенсації з 
державного 
бюджету 

24.10.2019 
21.11.2019 
19.12.2019 

 

Протягом ІУ кварталу 2019 року  засідання 
комісії не проводилися в зв’язку  з неподанням  
заявок на відшкодування часткової компенсації 
коштів та відсутності коштів 

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

 До 
31.10.2019 
30.11.2019 
31.12.2019 

22 жовтня 2019 року,  11 листопада 2019 року та  
23 грудня 2019 року організовано та проведено 
3 засідання комісії з питань захисту прав дитини 
на якому розглянуто 23 питання. За 
результатами засідань підготовлено проекти 
розпоряджень голови та висновки 

15. Засідання 
спостережної 
комісії при 
Старосамбірській 
райдержадміністра
ції 

31.10.2019 
29.11.2019 
27.12.2019 

В ІУ кварталі 2019 року проведено три засідання 
спостережної комісії: 
31 жовтня 2019 року, на якому розглянуто 
питання «Щодо  надання   допомоги  у   
соціальній адаптації   особам,   звільненим    від 
відбування покарання, що знаходяться на обліку 
спостережної комісії». 
29 листопада 2019 року, на якому розглянуто 
питання «Про стан виховної роботи, 
профілактики злочинності серед учнів, в 
навчальних закладах району». 
30 грудня 2019 року, на якому розглянуто 
питання «Про кількість звільнених та умовно - 
достроково звільнених осіб з місць позбавлення 
волі у 2019 році». 
За результатами проведених засідань оформлено 
протоколи 

16. Засідання комісії з 
питань розвитку 
підприємництва у 
Старосамбірському 
районі 

19.11.2019 
 

Засідання комісії у ІУ кварталі 2019 року не 
проводилось. 
Проведено засідання районної  робочої групи з 
питань легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення: 
10,24,31жовтня, 14,28 листопада, 12 грудня 2019 
року, на яких розглянуто питання «Дотримання 
законодавства з оплати праці» 
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17. Засідання  
координаційної 
ради з питань 
сімейної гендерної 
політики, 
насильства в сім’ї 
та протидії торгівлі 
людьми при 
райдержадміністра
ції 

22.11.2019 В зв’язку  з тим, що звернень громадян у  ІУ 
кварталі 2019 року не надходило, засідання  
Координаційної ради  не проводились  

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

02.12.2019 2 грудня 2019 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
наступні питання: 
проведення санітарно - освітніх заходів 
присвячених Всесвітньому дню боротьби зі 
СНІДом; 
- про  підсумки роботи Координаційної ради у 
2019 році.  
За результатами засідання оформлено протокол 
№4 

19. Засідання 
Координаційної 
ради 
Старосамбірської 
райдержадміністрац
ії з питань дітей 

12.12.2019 12 грудня 2019 проведено ІV  засідання 
Координаційної ради з питань дітей 
Старосамбірської райдержадміністрації, на 
якому розглянуто 1 питання 

20. Засідання комісії з 
питань 
упорядкування 
обліку юридичних 
осіб 

15.12.2019  
 

Першим заступником голови 
райдержадміністрації Пупою Р.Р. 10 жовтня 
2019 року проведено  засідання комісії, на якому 
розглянуто питання «Про обстеження 
юридичної особи «Старосамбірське відділення 
профілактичної дезінфекції», код 19171846, за 
вказаним місцезнаходженням м.Старий Самбір, 
вул. Лесі Українки,7. 
Комісія встановила, що за вказаною адресою 
юридична особа не значиться 
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21. Засідання 
Координаційної 
ради з питань 
розвитку 
духовності, захисту 
моралі та 
формування 
здорового способу 
життя громадян 
при 
Старосамбірській 
районній 
державній 
адміністрації 

17.12.2019 
 

17 грудня 2019 року проведено засідання 
Координаційної ради, на якому розглянуто 
питання   «Про забезпечення і розвиток духовно 
– моральних цінностей дітей та молоді». 
За результатами засідання оформлено протокол 
№4 

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

20.12.2019 
 

Засідання комісії у ІУ кварталі 2019 року не 
проводилось. 
Працівниками відділу економічного розвитку 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
підготовлено розпорядження  
райдержадміністрації: 
- від  7 жовтня 2019 року № 319/01-04 створено 
робочу комісію з проведення  обстеження 
об’єктів обробки деревини (лісопильне та 
стругальне виробництво, виробництво 
столярних виробів) та сприяння розвитку 
суб’єктів господарської діяльності   
деревообробної галузі на території району»; 
- від 16 грудня 2019 року № 397/01-04 «Про 
комплекс заходів щодо реалізації ялинок та 
охорони хвойних насаджень від вирубування у 
передноворічний період 2020 року на території 
району». 
29 жовтня 2019 року проведено нараду за 
участю лісогосподарських підприємств району 
та відділу у Старосамбірському районі 
Головного управління Держгеокадастру у 
Львівській області з питання земель 
лісогосподарського призначення і 
самозаліснених ділянок, які не надані у 
власність чи постійне користування для 
підготовки пропозицій щодо їх передачі у 
постійне користування лісокористувачам 
області. 
За підсумками наради сформовано відповідний 
перелік земель 
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23. Аналіз виконання 
показників 
Програми 
соціально – 
економічного і 
культурного 
розвитку району за 
9 місяців 2019 року 

01.- 
31.10.2019 

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

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

01.10-
31.12.2019 

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

25. Проведення 
аналізу стану 
надходжень 
податків до 
бюджетів усіх 
рівнів 

01.10-
31.12.2019 

Відділом економічного розвитку, торгівлі та 
інфраструктури райдержадміністрації  у ІУ 
кварталі 2019 року проведено індивідуальні 
співбесіди з суб’єктами  господарювання, 
вказаними   в списках платників, які 
задекларували нульові або мінімальні 
зобов’язання акцизного податку 

26. Організація 
виконання програм 
розвитку 
Старосамбірського 
району 

01.10-
31.12.2019 

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

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

 До 
10.10.2019 
10.11.2019 
10.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
щомісячно 10 числа протягом ІУ кварталу 2019 
року подавалась інформація про підсумки 
соціально – економічного і культурного 
розвитку району   керівництву 
райдержадміністрації та департаменту 
економічної політики  облдержадміністрації 

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

 До 
03.10.2019 
03.11.2019 
03.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
підготовлено інформацію про будівництво і 
введення в експлуатацію об’єктів промислового 
виробництва та інженерно-транспортної 
інфраструктури і 03.10.,03.11.,03.12.2019 року 
подано в департамент економічної політики 
облдержадміністрації 
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29. Підготовка 
інформації про хід 
виконання заходів 
місцевих та 
регіональних 
програм розвитку 
малого і 
середнього 
підприємництва 

До 
20.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
9 жовтня 2019 року підготовлено інформацію 
про хід виконання заходів місцевих та 
регіональних програм розвитку малого і 
середнього підприємництва та продано в 
департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

30. Наповнення 
державного 
реєстру об”єктів 
державної 
власності та 
поновлення 
інформації 

До 
10.10.2019 

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

31. Підготовка 
інформації щодо 
потреби в 
скрапленому газі 

До  
01.10.2019 
01.11.2019 
01.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
щомісячно 1 числа протягом ІУ кварталу 2019 
року подавалась інформація щодо потреби в 
скрапленому газі в ПЕК облдержадміністрації 

32. Підготовка 
інформації про 
здійснення 
допорогових 
закупівель 
бюджетними 
установами 

До  
10.10.2019 
10.11.2019 
10.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
підготовлено  інформацію про здійснення 
допорогових закупівель бюджетними 
установами та 10.10., 10.11., 10.12.2019 року 
подано в департамент економічної політики 
облдержадміністрації 

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

До 
10.10.2019 
10.11.2019 
10.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
підготовлено інформацію про звернення органів 
місцевого самоврядування з питань 
пасажирських перевезень  та 10.10, 10.11, 
10.12.2019 року подано в департамент 
дорожнього господарства, транспорту та зв’язку  
облдержадміністрації 

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

До 
10.10.2019 
20.10.2019 
31.10.2019 
10.11.2019 
20.11.2019 
31.11.2019 
10.12.2019 
20.12.2019 
30.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
щодекадно протягом ІУ кварталу 2019 року 
проводився моніторинг цін з метою аналізу та 
прогнозування цін на ринку товарів та послуг, 
планування для здійснення закупівель та плану 
економічної діяльності 
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35. Підготовка 
інформації про 
надходження 
коштів 
міжнародної 
технічної допомоги 

До 
03.10.2019 
03.11.2019 
03.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
підготовлено інформацію про надходження 
коштів міжнародної технічної допомоги та 
03.10, 03.11, 03.12 2019 року подано в 
департамент міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва  
облдержадміністрації 

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

01.10-
31.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації  
щочетверга протягом ІУ кварталу 2019 року 
проводилась робота щодо збору та подачі 
інформації про стан освоєння бюджетних 
коштів в департамент економічної політики 
облдержадміністрації  

37. Формування 
пропозицій з 
ремонту 
автомобільних 
доріг загального 
користування 

20.10.2019  
20.11.2019 
20.12.2019 

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

38. Організація роботи 
щодо підготовки 
органами 
місцевого 
самоврядування 
запитів на 
виділення коштів з 
обласного фонду 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

01.-
31.10.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
протягом ІУ кварталу 2019 року організовано 
підготовку 3 запитів на виділення коштів з 
обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища 

39. Підготовка проекту 
Програми 
соціально 
економічного та 
культурного 
розвитку 
Старосамбірського 
району на 2020 рік 

01.11-
31.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
підготовлено проект програми соціально-
економічного та культурного розвитку 
Старосамбірського району на 2020 рік та 
затверджено на засіданні Колегії 
райдержадміністрації 11 грудня 2019 року 
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40. Проведення роботи 
щодо легалізації 
робочих місць в 
районі 

01.10-
31.12.2019 

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

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

01.10-
31.12.2019 

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

42. Організація роботи 
щодо підтримки 
діючих  
сільськогосподарсь
ких підприємств 
 

01.10.-
31.12.2018 

17 жовтня 2019 року головним спеціалістом 
відділу Чопко Н.В. проведено нараду з головами 
сільських рад з питань створення та підтримки  
діючих кооперативів 

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

01.10.-
31.12.2018 

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

44. Розроблення нових 
туристично-
екскурсійних 
маршрутів 
територією району 

01.10.-
31.12.2018 

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

45. Ведення обліку 
об‘єктів 
туристичної 
інфраструктури 
району 

01.10.-
31.12.2018 

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

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

01.10.-
31.12.2018 

В зв’язку з тим, що станом на 31 грудня 2019 
року кошти  не виділялися для реалізації 
програми  «Мистецька освіта Старосамбірщини 
на 2016 – 2020 роки», виконання даної 
Програми у ІУ кварталі 2019 року не 
проводилось 
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47. Виконання 
«Програми 
проведення 
урочистих та 
святкових заходів, 
фестивалів, 
конкурсів на 
території 
Старосамбірського 
району у 2018 році 
за участю 
райдержадміністра
ції, районної ради, 
відділу культури, 
органів місцевого 
самоврядування» 

01.10.-
31.12.2018 

У ІУ кварталі 2019 року  на виконання 
Програми виділено та профінансовано 36630 
гривень для проведення наступних заходів, 
зокрема: відрядження народних колективів, 
придбання вітальних листівок,квітів 
(затверджено рішенням сесії Старосамбірської 
районної ради від 19 лютого  2019 року №495) 

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

- розширення 
туристичної 
мережі, 
вдосконалення її 
інфраструктури; 

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

01.10.-
31.12.2018 

В зв’язку з тим, що станом на 31 грудня 2019 
року кошти  не виділялися для реалізації   
«Програми  розвитку інфраструктури та туризму 
в Старосамбірському районі на 2018-2023 роки», 
виконання даної Програми у ІУ кварталі 2019 
року не проводилось 
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49. Організація роботи 
по підбору  дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування для 
подальшого 
влаштування у ПС 
м. Старий Самбір 
та ДБСТ м. 
Добромиль 

 До  
31.10.2019 
30.11.2019 
31.12.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації проведено аналіз 
інформації про дітей, які перебувають на 
первинному обліку з метою їх влаштування у 
прийомну сім’ю м.Старий Самбір 
 

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

До  
24.10.2019 
21.11.2019 
26.12.2019 

24 жовтня, 21 листопада  та 26 грудня 2019 року 
працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації відвідано дітей, 
позбавлених батьківського піклування  у ДБСТ 
м. Добромиль. У прийомної сім’ї м. Старий 
Самбір перевірки не проводилися.  
Проведено роботу прийомними батьками щодо 
до влаштування вихованців та  профілактичну 
роботу з дітьми – вихованцями 
У ІV кварталі 2019 року виплачено грошове 
забезпечення батькам-вихователям та  соціальна 
допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, які проживають у 
ДБСТ  та виплачено грошове забезпечення 
прийомним батькам та соціальна допомога 
дитині, позбавленій батьківського піклування, 
яка проживає у прийомній сім’ї у сумі  
105884.15 грн 

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

01.10.-
31.12.2018 

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

52. Затвердження та 
проведення заходів 
щодо захисту 
соціальних прав 
дітей 
 

01.10.-
31.12.2019 

30.12.2019 т. в. о. начальника відділу освіти 
райдержадміністрації Багряк Н. А. проведено 
нараду з бухгалтерією відділу освіти щодо 
можливості виплати одноразової допомоги 
дітям-сиротам та дітям, позбавлених 
батьківського піклування, яким у 2020 році 
виповниться 18 років.  За підсумками наради 
дано відповідні доручення та здійснюється 
постійний контроль 
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53. Проведення 
моніторингу за 
виконанням 
заходів 
реформування та 
розвитку сфери 
житлово-
комунального 
господарства    
Старосамбірського 
району  

01.10.-
31.12.2019 

16 жовтня, 20 листопада, 18 та 24 грудня 2019 
року працівниками сектору житлово – 
комунального господарства 
райдержадміністрації здійснювався аналіз даних 
по виконанню заходів у сфері житлово- 
комунального господарства Старосамбірського 
району  
 

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

01.10.-
31.12.2019 

Працівниками архівного відділу 
райдержадміністрації проведено звірку 
наявності документів НАФ 1 частини фонду (ІІ 
кат.), які знаходяться на державному зберіганні 
в архівному відділі райдержадміністрації, в 
кількості 111 справ 
 

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

01.10.-
31.12.2019 

Протягом ІУ кварталу 2019 року відділом 
містобудування та архітектури 
райдержадміністрації проводиться  координація 
робіт з виконавцями та замовниками  заходів:  
Програми по забезпеченню містобудівною 
документацією Старосамбірського району на 
2019 2021 роки, затвердженою  рішенням сесією 
Старосамбірської районної ради від 19 лютого 
2019 року № 495, а саме: 
- виділено співфінансування та розроблено 
історико – архітектурний опорний план  смт 
Стара Сіль. 
Програми комплексного розвитку території 
Львівської області на 2016-2020 роки, а саме: 

- продовжено розроблення  генеральних 
планів м. Старий Самбір, м. Добромиль, смт 
Нижанковичі, смт Стара Сіль, с Стрільбичі, с. 
Стрілки с. Чаплі, с. Созань; 

- розроблено проект землеустрою щодо 
зміни меж населеного пункту с. Нове Місто. 
Програми  охорони культурної спадщини і 
збереження історичного середовища на 
території Старосамбірського району:  
- виготовлено 7  паспортів (облікова 
документація) на пам’ятки архітектури 
Старосамбірського району 
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56. 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 

01.10.-
31.12.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації протягом ІУ кварталу 2019 
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 

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

01.10.-
31.12.2019 

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

 - Відділом   у Старосамбірському районі ГУ 
Держгеокадастру у Львівській області. 

- Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації. 

- Службою у справах дітей 
райдержадміністрації. 

- Управлінням  соціального захисту 
населення райдержадміністрації. 

- Сектором з питань державної реєстрації 
райдержадміністрації. 

- Старосамбірським районним управлінням 
ГУ Держпродспоживслужби у Львівській 
області 

58. Підготовка 
пропозицій щодо 
удосконалення 
процедури  
надання 
адміністративних 
послуг 

До  
25.10.2019 
25.11.2019 
25.12.2019 

Працівниками відділу з питань надання 
адміністративних послуг райдержадміністрації 
подано у відділ економічного розвитку, торгівлі 
та розвитку інфраструктури  
райдержадміністрації для узагальнення та 
направлення в облдержадміністрацію  листи 
щодо проблемних питань та пропозицій щодо 
удосконалення надання адміністративних 
послуг через  ЦНАП 
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59. Інформування 
суб’єктів звернень 
про порядок та 
умови отримання 
адміністративних 
послуг в центрі 
надання 
адміністративних 
послуг через 
засоби масової 
інформації 

01.10.-
31.12.2019 

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

60. Робота 
адміністраторів в 
електронних 
системах  «Галерея 
послуг», 
«Універсам»  та 
реєстрах 
Міністерства 
юстиції України 

01.10.-
31.12.2019 

З липня 2014 року по 1 березня 2019 року 
адміністраторами проводилась реєстрація усіх 
адміністративних послуг в електронній системі 
«Галерея  послуг Львівської області». З 1 
березня 2019 року  Львівською 
облдержадміністрацією впроваджено програму 
«Універсам послуг» для реалізації звернень про 
надання адмінпослуг. Дана програма є 
недосконалою, постійно є значні збої в роботі, 
дуже багато недоліків, які розробником так і не 
усунено 

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

01.10.-
31.12.2019 

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

62. Проведення 
фінансування 
районних цільових 
програм та 
обласних програм 
видатків 
бюджетних 
установ району 

01.10.-
31.12.2019 

Фінансовим управлінням райдержадміністрації 
у ІУ кварталі 2019 року забезпечено 
фінансування районних цільових та обласних 
програм 
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63. Забезпечення 
виконання заходів 
«Програми 
розвитку фізичної 
культури та спорту 
на 2017-2022 роки 
у 
Старосамбірському 
районі» 

01.10.-
31.12.2019 

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

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

 - відповідно до обласної програми  «Спортивний 
майданчик» проводився контроль над 
будівництвом майданчика із штучним 
покриттям в с. Топільниця 

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

01.10.-
31.12.2019 

Працівниками сектору молоді та сорту 
райдержадміністрації  протягом ІУ кварталу 
2019 року забезпечено виконання заходів  
Програми, зокрема: 
- проведено заходи з неформальної освіти 
(тренінги, семінари, лекції); 
- проведено профорієнтаційні екскурсії; 
- проведено заходи з національно –
патріотичного виховання молоді; 
- проведено тренінги на тематику «Генерування 
ідей», «Лідер. Якості лідера»; 
-спільно з молоддю Старосамбірщини 
проведено інтелектуально – розважальні ігри; 
- проведено спільні заходи з учасниками АТО 

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

26.12.2019 
 

10 грудня 2019 року головним спеціалістом 
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Чопко Н.В. надано 
методичні рекомендації  керівнику 
сільськогосподарського  підприємства  ПА 
«Надиби» щодо передачі архіву  

66. Організація 
виконання заходів 
Програми 
діяльності Уряду 

01.10-
31.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
протягом ІУ кварталу 2019 року підготовлено та 
подано в облдержадміністрацію інвестиційно – 
привабливі проекти, які можуть бути 
потенційно – цікавими для  інвесторів 
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67. Надання 
методичної та 
практичної 
допомоги 
сільськогосподарсь
ким 
товаровиробникам  
для завершення 
процесу 
врегулювання 
майнових відносин 
в реорганізованих 
підприємствах 

22.10.2019 
26.11.2019 
24.12.2019 

 

Головним спеціалістом відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Чопко Н.В. 26 грудня 2019 
року надано рекомендації керівництву ПАФ 
«Стривігор» щодо остаточної видачі пайового 
майна в натурі 
 

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

01.10-
31.12.2019 

Працівниками відділу економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації 
протягом ІУ кварталу 2019 року: 
Подано  в Департамент економічної політики 
облдержадміністрації:  
- інформацію  щодо спрямування коштів та 
проведення касових видатків в розрізі об’єктів, 
що фінансуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку, бюджету 
розвитку обласного бюджету, субвенції з 
державного бюджету  місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури ОТГ, субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій, 
Програми проведення обласного конкурсу 
мікропроектів місцевого розвитку у Львівській 
області на 2016-2020 роки;  
- пропозиції проектних ідей до Плану заходів з 
реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку 
Львівської області на період да 2027 року 
Скеровано запит у ДЕ та ПР 
облдержадміністрації на фінансування з 
обласного фонду ОНПС природоохоронного 
заходу  у 2020 році «Регулюючі 
берегоукріплюючі роботи на річці Мшанка для 
захисту від підтоплення територій та об’єктів в 
с.Бабино Старосамбірського району Львівської 
області ( капітальний ремонт)». 
Подано в Департамент  дорожнього 
господарства, транспорту та зв'язку 
облдержадміністрації пропозиції  щодо 
включення доріг району в план проведення 
ремонтних робіт на 2020 рік  
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69. Організація 
виконання 
Програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку 
Старосамбірського 
району на 2019 рік 

01.10-
31.12.2019 

Щомісячно відділом  економічного розвитку, 
торгівлі та інфраструктури  
райдержадміністрації проводяться підсумки 
соціально економічного і культурного розвитку 
району  для прийняття відповідних рішень з 
забезпечення реалізації заходів з виконання 
Програми 

70. Організація 
виконання рішень 
сесії 
Старосамбірської  
районної ради   

01.10-
31.12.2019 

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

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

01.10-
31.12.2019 

Управлінням  соціального захисту населення  
райдержадміністрації  у ІУ кварталі 2019 року: 
- призначено 1789 і виплачено ДСД –7333 
сім’ям на суму 42619,5 тис.грн; 
- призначено 1037 і виплачено  житлові субсидії 
– 4438 сім’ям на суму 11230548,29 тис.грн 

72. Забезпечення 
проведення звірок 
з організаціями – 
надавачами 
комунальних 
послуг 

01.10-
31.12.2019 

Управлінням  соціального захисту населення 
райдержадміністрації  у ІУ кварталі 2019  року 
проведено звірку з 11 організаціями – 
надавачами житлово – комунальних послуг  

73. Поповнення 
Єдиного 
державного 
автоматизованого 
реєстру пільговиків 

01.10-
31.12.2019 

Управлінням соціального захисту населення  
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2019 року  
введено до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків – 108 
громадян 

74. Організація роботи 
щодо видачі 
посвідчень 
багатодітних сімей 
та дітей, а також 
продовження 
строку дії 

01.10-
31.12.2019 

У ІУ кварталі 2019 року  управлінням 
соціального захисту населення   
райдержадміністрації видано 28  посвідчень 
батькам  та 21 посвідчення дітям з  багатодітних 
сімей  

75. Організація роботи 
щодо комунікації з 
демобілізованими 
учасниками АТО 

01.10-
31.12.2019 

Працівниками управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації у ІУ кварталі  
2019 року щомісячно проводиться спілкування в 
телефонному режимі з демобілізованими 
учасниками АТО. Виплачено одноразову 
допомогу 1 учаснику АТО на лікування в сумі 
5,0 тис. грн 
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76. Виконання 
невідкладних 
заходів щодо 
функціонування та 
розвитку освіти в 
районі 

01.10- 
31.12.2019 

За участі т. в. о. начальника відділу освіти 
Багряк Н. А. та інженерно-господарської групи 
відділу 30.12.2019 опубліковано оголошення 
про проведення відкритих торгів на закупівлю 
нафти і дистилятів (Бензин А-95  -   2400 л;  
Дизельне паливо - 32000 л.) відповідно до 
розміру бюджетного призначення за 
кошторисом на очікувану вартість 868 
400,00UAH.  Початок аукціону 15.01.2020  

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

01.10- 
31.12.2019 

На виконання указу Президента України ві
21.05.2019 №№286/2019 «Про Стратегію національно 
– патріотичного виховання», наказу Міністерства 
освіти і науки України від 29.07.2019 року  №1038 
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 16.06.2015 №641» та відповідно до 
Концепції національно – патріотичного виховання 
дітей та молоді відділом освіти райдержадміністрації 
заплановано наступні заходи щодо національно 
патріотичного виховання молоді: 
- 9 вересня 2019 року  у приміщенні сесійної 
зали районної ради проведені заходи з 
відзначення 75-х роковин початку депортації 
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної 
Бойківщини у 1944 – 1951 роках; 
- у період з 11  по 15 жовтня 2019 року у 
двадцяти закладах освіти району організовані 
заходи з нагоди відзначення свята Покрови 
Пресвятої Богородиці, Дня Захисника України, 
77-й річниці створення УПА; 
- 21 листопада 2019 року проведено заходи по 
відзначенню Дня Гідності та Свободи 

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

01.10- 
31.12.2019 

29.11.2019,  27.12.2019       т. в. о. начальника 
відділу освіти райдержадміністрації Багряк Н.А. 
проведено наради з бухгалтерами та 
економістами відділу освіти щодо контролю та 
своєчасності оплати праці. За підсумками 
наради дано відповідні доручення та 
здійснюється постійний контроль 
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79. Виконання заходів 
щодо реалізації 
Національної 
стратегії розвитку 
освіти в Україні на 
період до 2021 
року 

01.10- 
31.12.2019 

25.11.2019 відділом освіти 
райдержадміністрації,  методистом РМК 
Лешкович М.С.  спільно з КЗ ЛОР 
«Самбірський педколедж» проведено конкурс з 
образотворчого мистецтва для учнів 9 класів 
закладів освіти району. У конкурсі взяли участь 
25 учнів. За результатами конкурсу учням- 
переможцям вручено грамоти.  
За участі т. в. о. начальника відділу освіти 
Багряк Н. А. та інженерно-господарської групи 
відділу освіти проведено переговорну 
процедуру на закупівлю електричної енергії 
(універсальна послуга) на 2020 рік (ДК 
021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія)  у 
кількості  1 907 965 кВт*год,  укладено   
27.12.2019 договір з ТОВ "Львівенергозбут"  на 
загальну суму   5 533 098,50 з ПДВ 

80. Виконання заходів 
із забезпечення 
безпеки 
дорожнього руху 

01.10- 
31.12.2019 

Протягом грудня 2019 року   у ЗЗСО району 
було проведено заходи «Увага - діти на дорозі», 
на яких учні закладів загальної середньої освіти 
ознайомилися із правилами дорожнього руху 

81. Ведення обліку та 
особових справ 
дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, дітей, 
які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах, 
кандидатів в 
усиновлювачі, 
прийомних батьків, 
батьків-
вихователів, 
опікуни та 
піклувальники 
патронатних 
вихователів 

01-
31.10.2019 
01-
30.11.2019 
01-
31.12.2019 
 

На первинному обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває  19 дітей - сиріт 
та 26 дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
У ІV кварталі 2019 року взято на первинний 
облік 5 дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, знято з первинного 
обліку 3 дітей, у зв’язку із досягненням 
повноліття. 
Проводиться укомплектування особових справ 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 
На обліку перебуває 7 дітей, яка опинилась у 
складних життєвих обставинах та проживають у 
14 сім’ях.. У ІV кварталі 2019 року знято з 
обліку 6 дітей, які виховуються у 3 сім’ях., 
поставлено на облік 8 дітей, які виховуються у 3 
сім’ях. Проводиться укомплектування особових 
справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які 
знаходяться на профілактичному обліку 
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82. Ведення обліку 
кандидатів в 
усиновлювачі, 
прийомних батьків, 
батьків-
вихователів, 
опікунів та 
піклувальників 
патронатних 
вихователів 

01-
31.10.2019 
01-
30.11.2019 
01-
31.12.2019 
 

На обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації  перебуває  1 сімейна пара 
кандидатів в усиновлювачі. 
Кандидатів у прийомні батьки, батьки-
вихователі, опікуни та піклувальники,  
патронатних вихователів  на обліку немає    

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

01-
31.10.2019 
01-
30.11.2019 
01-
31.12.2019 
 

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

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

01-
31.10.2019 
01-
30.11.2019 
01-
31.12.2019 
 

На обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 13 дітей,  які 
можуть бути усиновлені, 1 сім’ї кандидатів в 
усиновлювачі. 
5 усиновлених дітей,  за якими здійснюється 
нагляд  за дотриманням прав дітей після 
усиновлення 
  

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

01-
31.10.2019 
01-
30.11.2019 
01-
31.12.2019 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2019 року 
оновлено реєстр житла та майна  дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
інформацію введено до Єдиного електронного 
банку  
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86. 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 
31.10.2019 
30.11.2019 
31.12.2019 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2019 року 
підготовлено висновки про дотримання прав 
дитини за 2019 рік  на  дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, що 
перебувають на первинниму обліку та 3 дітей 
знятих з обліку у зв’язку із досягненням 
повноліття  

87. 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   до 31 
грудня 2019 року 

До 
31.10.2019 
30.11.2019 
31.12.2019 
 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2019 року 
розроблено  індивідуальні плани  соціального 
захисту на 5 дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування взятих на первинний 
облік на період до 31 грудня 2019 року    

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

01.10.-
31.12.2018 

Працівниками сектору з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації у ІУ кварталі 2019 
року  надано сільським, селищним, міським 
радам району методичну допомогу з питань 
утримання захисних споруд цивільного захисту 
у мирний час та особливий період, здійснення 
протизсувних заходів на підвідомчих 
територіях, запобігання надзвичайних ситуацій 
пов’язаних із випалюванням сухої рослинності 
та побутового сміття  
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89. Моніторинг 
виконання 
підприємствами 
ЖКГ заходів з 
оснащення 
приладами 
технологічного 
обліку 

01.10.-
31.12.2019 

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

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

01.10.-
31.12.2019 

Працівниками сектору житлово – комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації протягом ІУ кварталу 2019 
року проведено збір та аналіз вихідних даних 
щодо приведення тарифів на житлово – 
комунальні послуги до економічно 
обґрунтованих витрат  

91. Моніторинг 
проходження 
опалювального  
сезону 2019 – 2020 
років  

01.10.-
31.12.2019 

Працівниками сектору житлово – комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації протягом ІУ кварталу 2019 
року проведено моніторинг проходження 
опалювального  сезону 2019 – 2020 років 

92. Моніторинг 
виконання 
органами 
місцевого 
самоврядування 
питань дотримання 
законодавства 
щодо благоустрою 
населених пунктів 
та поводження з 
ТПВ 

01.10.-
31.12.2019 

Працівниками сектору житлово – комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації протягом ІУ кварталу 2019 
року проводились рейди-перевірки з питань 
дотримання законодавства щодо благоустрою 
населених пунктів та поводження з ТПВ 

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

01.10.-
31.12.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  у  ІУ кварталі 2019 року 
видано 86 висновки про погодження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

94. Видача 
будівельних 
паспортів забудови 
земельних ділянок 

01.10.-
31.12.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом ІУ кварталу 
2019 року видано 5 будівельних паспортів 
забудови земельних ділянок 

95. Видача 
містобудівних 
умов та обмежень 
забудови земельної 
ділянки 

01.10.-
31.12.2019 

Відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації  протягом ІУ кварталу 
2019 року  видано 1 містобудівні умови та 
обмеження  
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96. Видача паспорту 
прив’язки 
тимчасової 
споруди для 
провадження 
підприємницької 
діяльності 

01.10.-
31.12.2019 

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

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

01.10.-
31.12.2019 

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

98. Аналіз виконання 
районного 
бюджету та 
бюджету району за 
9  місяців 2019 
року, подання 
відповідних звітів 
разом з 
пояснювальними 
записками на 
розгляд районної 
ради 

01.10.-
31.12.2019 

Фінансовим управлінням райдержадміністрації 
18 жовтня 2019 року проаналізовано виконання 
районного бюджету та бюджету району за 9-ть 
місяців 2019 року та надано інформацію голові 
районної державної  адміністрації. 
13 листопада 2019 року підготовлено та подано 
в районну раду звіт про виконання районного 
бюджету за 9-ть місяців 2019 року 

99. Подання  проекту 
рішення, 
пояснювальної 
записки та інших 
необхідних 
матеріалів щодо 
затвердження 
районного 
бюджету на 2020 
рік 

01.10.-
31.12.2019 

Фінансовим управлінням райдержадміністрації 
підготовлено та подано на розгляд сесії 
районної ради проект рішення та інші необхідні 
матеріали щодо затвердження районного 
бюджету на  2020 рік 
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100. Подання  проектів 
рішень в районну 
раду про внесення 
змін до районного 
бюджету на 2019 
рік  та проектів  
розпоряджень 
голови 
райдержадміністра
ції  з питань 
виконання 
бюджету району 

01.10.-
31.12.2019 

Фінансовим управлінням райдержадміністрації 
підготовлено та подано на розгляд сесії 
районної ради 3 проекти рішень щодо внесення 
змін до показників районного бюджету  на  2019 
рік та 42 проекти розпоряджень з питань 
пов’язаних з виконанням бюджету 

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

01.10.-
31.12.2019 

На державне зберігання архівним відділом 
райдержадміністрації прийнято документацію 
таких частин фондів: 
- Нижанковицька селищна рада за 2001-2010 
роки - 34 од.зб. справ постійного зберігання; 
– окружної  виборчої комісії з позачергових 
виборів народних депутатів України 21.07.2019 
року ОВК №125 м.Старий Самбір Львівської 
області за 2019 рік в кількості 42 од.зб. з них: 16 
од.зб. – документи постійного зберігання, 26 
од.зб. – документи з кадрових питань; 
-Старосамбірська районна державна 
адміністрація за 1996-2005 роки - 224 од. зб. 
документи справ постійного зберігання  

102. Підготовка звіту 
про виконання 
плану  роботи 
Старосамбірської 
райдержадміністра
ції на ІІІ квартал 
2019 року  

До  
15.10.2019 

Відділом з питань організаційної роботи та 
інформаційної діяльності і комунікацій з 
громадськістю   апарату райдержадміністрації 
узагальнено матеріали по виконанні планів 
роботи відділів, управлінь та структурних 
підрозділі райдержадміністрації у ІІІ кварталі 
2019 року. Підготовлений  звіти 15 жовтня 2019 
року   затверджено першим заступником голови  
райдержадміністрації 

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

01.10.-
31.12.2019 

Протягом ІУ кварталу 2019 року проведено 2 
комісійні виїзди  згідно звернень громадян та 
надано обґрунтовану відповідь згідно чинного 
законодавства 

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

18.10.2019 
 

18 жовтня 2019 року головним спеціалістом  
відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Чопко Н.В.  проведено 
консультації  по правильності заповнення річної 
та квартальної  звітності. (баланс та форма 2 ) 
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105. Надання 
практичної 
допомоги  
сільськогосподарсь
ким підприємствам   
з питань  розвитку  
галузі 
рослинництва 
тваринництва, 
розвитку 
фермерства 

15.10.2019 
19.11.2019 
17.12.2019 
 

 Працівниками відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації:  
- 15 жовтня 2019 року надано методичні 
рекомендації ФГ «Мшанецьке»  щодо 
оформлення  пакету документів на отримання 
субсидій від Держфонду підтримки фермерів; 
-17 грудня 2019 року надано методичні 
рекомендації голові ФГ «Ольмар»  Івану Лешо 
щодо оформлення  пакету документів на 
отримання субсидій від Держфонду підтримки 
фермерів 

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

16.10.2019 16 жовтня 2019 року головним спеціалістом 
Назаревичем О.Я. здійснено виїзд  у 
сільськогосподарські  підприємства по перевірці   
проведення інструктажу по техніці безпеки і 
охороні праці та по  перевірці готовності 
сільськогосподарської техніки до проведення 
жнив 
 

107. 
 

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

26.10.2019 
23.11.2019 
28.12.2019 

Управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2019 року 
проведено перевірку роботи 2 соціальних 
працівників:  23.11.2019-Тершівської та 
28.12.2019 -  Верхньолужоцької сільських рад 

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

25.10.2019 
29.11.2019 
27.12.2019 

В ІУ кварталі 2019 року управлінням  
соціального захисту населення 
райдержадміністрації  проведено 6167 
зустрічних перевірок: 3 шляхом перевірки по 
підприємствах; 6164– шляхом запитів. 
Кількість обстежених сімей, проведених з 
метою підтвердження їх права на призначення 
соціальних допомог – 745 
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109. Виїзди в  Народні  
Доми з метою 
надання 
методичної 
допомоги в роботі 
(згідно 
затвердженого 
графіка) 
 

01.10.-
31.12.2018 

Протягом ІУ кварталу 2019 року методистами 
районного Народного дому було надано 
практичну та методичну допомогу Народним 
домам сіл: с. Мшанець, Галівка (1 жовтня 2019 
року), с. Головецько,Золотнівка, Бабино (8 
жовтня 2019 року), с. Чаплі, Іванів, Райнова, 
Гуманець (15 жовтня 2019 року), с. Трушевичі, 
Передільниця (22 жовтня 2019 року), с. 
Волошиново, Росохи (29 жовтня 2019 року), с. 
Страшевичі, Кобло, Созань (5листопада 2019 
року), с. Стрілки, Верхній Лужок, Бусовисько 
(12 листопада 2019 року), с.Тершів, Спас, 
Сушиця (19 листопада 2019 року), м. 
Добромиль, Хирів, смт. Стара Сіль (26 
листопада 2019 року), с. Дністрик, Грозьово (3 
грудня 2019 року), с. Ріп’яно, Смеречка (10 
грудня 2019 року), с. Плоске, Виців (17 грудня 
2019 року), с. Біличі, Стрільбичі (24 грудня 2019 
року) 

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

01.-
31.10.2019 
01.-
30.11.2019 
01.-
31.12.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації спільно з 
Старосамбірським ВП Самбірського відділу 
поліції ГУ НП у Львівській області у ІУ кварталі 
2019 року проведено 6 профілактичних рейдів, а 
саме:  
03.10.2019 на території Великосільської 
сільської ради; 
25.10.2019 на території Волянської сільської 
ради; 
11.11.2019 на території Ясенице-Замківської 
сільської ради; 
22.11.2019 на території Білицької сільської ради; 
02.12.2019 на території Старосолянської 
селищної  ради; 
27.12.2019 на території Топільницької сільської 
ради 

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

До 
31.10.2019 
30.11.2019 
31.12.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІV кварталу 
2019 року проведено 3 рейди по виявленню 
порушень правил продажу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів  неповнолітнім, а саме:  
28.10.2019 на території Верхньолужоцької 
сільської ради; 
27.11.2019 на території Торчиновицької 
сільської ради; 
20.12.2019 на території Стрільбицької сільської 
ради 
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112. Проведення 
перевірки умов 
проживання  дітей 
в яких батьки або 
особи що їх 
заміняють, 
ухиляються від 
виконання 
батьківських 
обов’язків 

До 
31.10.2019 
30.11.2019 
31.12.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІV кварталі 2019 
року проведено перевірки умов проживання  16 
дітей, які проживають у  5 сім’ях, в якій батьки 
або особи що їх заміняють, ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків  

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

До 
31.10.2019 
30.11.2019 
31.12.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації протягом ІV кварталу 
2019 року проведено перевірки умов 
проживання  29 дітей, які проживають у  11 
сім’ях  та перебувають на профілактичному 
обліку 

114. Перевірка виховної 
роботи в 
навчальних 
закладах району  
 

До 
31.10.2019 
30.11.2019 
31.12.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 20 жовтня 2019 року 
проведено перевірку стану виховної роботи у 
Новоміській ЗСШ  І-ІІІ ст.  За результатами 
перевірки складено відповідну довідку 

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

До 
31.10.2019 
30.11.2019 
31.12.2019 

У ІУ кварталі 2019 року  перевірки умов 
проживання  дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та їх опікунів 
піклувальників  не проводилися 
 

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

01.10.-
31.12.2019 

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації у ІУ кварталі 2019 року 
проведено наступні перевірки: 
16.10.2019  у КЗ ЛОР «Буківський дитячий 
будинок – інтернат». 
22.10.2019 у Лаврівському дитячому будинку 
відділу освіти Старосамбірської 
райдержадміністрації. 
05.11.2019   у КЗ ЛОР «Добромильській 
спеціальній загальноосвітній  школі-інтернат І-ІІ 
ступенів». 
За результатами перевірок підготовлено 
довідки, які направлено для відповідного 
реагування у навчальні заклади 
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117. Проведення 
перевірок, щодо 
забезпечення 
збереження 
житлових та 
майнових прав 
дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

01.10.-
31.12.2019 

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

118. Проведення 
перевірок у 
професійно-
технічних закладах 
району 

30.10.2019  Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації 30.10.2019 проведено 
перевірку  у Нижанковицькому ПЛ 
За результатами перевірки підготовлено 
довідку, яку направлено для відповідного 
реагування у навчальний заклад 

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

01.10.-
31.12.2019 

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

120. Проведення  
перевірки  у 
Мшанецькій, 
Скелівській та 
Трушевицькій 
сільських   радах за 
здійсненням 
органами 
місцевого 
самоврядування 
делегованих 
повноважень 
органів виконавчої 
влади  

10.10.2019 
14.11.2019 
12.12.2019 
 
 
 

Комісією для проведення  перевірок за 
здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади проведено виїзд 10-11 
жовтня 2019 року у Мшанецьку сільську раду.  
За результатами перевірки складено  акт, який 
розглянуто на засіданні виконавчого комітету 
даної місцевої   ради. 
Перевірки у Скелівській та Трушевицькій 
сільських радах перенесено на 2020 рік 
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121. Надання 
практичної 
допомоги органам 
місцевого 
самоврядування, 
підприємствам, 
установам та 
організаціям 
району щодо 
проведення 
навчань та 
тренувань з 
цивільного захисту 

01.10.-
31.12.2018 

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

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

01.10.-
31.12.2019 

Першим заступником голови 
райдержадміністрації Русланом Пупою у ІУ 
кварталі 2019 року проведено 4 наради  з 
керівниками управлінь, відділів, структурних 
підрозділів райдержадміністрації, а саме: 8,22 
жовтня, 26 листопада та 24 грудня 2019 року. За 
результатами нарад прийнято відповідні 
доручення  (№70/01-10 від 08.10.2019 року, 
№74/01-10 від 22.10.2019 року, 81/01-10 від 
27.11.2019 року, №85/01-10 від 24.12.2019 року) 

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

01.10.-
31.12.2019 

Навчання семінари з головами та  секретарями 
сільських, селищних, міських рад у ІУ кварталі 
2019 року не проводились, в зв’язку з тим що не 
було такої потреби 

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

01.10.-
31.12.2019 

Працівниками сектору молоді та спорту 
райдержадміністрації  протягом ІУ кварталу 
проведено 33 заходи для шкільної молоді 
району, в яких залучено 654 учасники 

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

01.10.-
31.12.2019 

Наради з субєктами надання  адміністративних  
послуг не проводилась, в зв’язку з тим, що у ІУ 
кварталі 2019 року не виникало проблемних 
питань при наданні адмінпослуг 

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

04.10.2019 
05.11.2019 
26.11.2019 
17.12.2019 
 

Першим заступником голови 
райдержадміністрації Русланом Пупою 11, 25 
жовтня, 11,25 листопада та 17 грудня 2019 року 
з  керівниками підприємств ЖКГ проведено 
нараду, на якій  визначено шляхи та заходи 
щодо ліквідації  та недопущення заборгованості 
за енергоносії підприємствами житлово- 
комунального підприємства 
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127. Нарада з питань 
дотримання 
чинного 
законодавства у 
сфері поводження з 
ТПВ 

09.10.2019 
21.11.2019 
18.12.2019 

 

Першим заступником голови 
райдержадміністрації Русланом Пупою 11 
жовтня, 19 листопада та 12 грудня 2019 року з 
органами місцевого самоврядування та 
керівниками операторами-перевізниками ТПВ 
проведено нараду з питань  дотримання чинного 
законодавства у сфері поводження з ТПВ та 
залучення всіх населених пунктів району до 
централізованого збору та вивозу ТПВ 

128. Нарада з 
керівниками та 
спеціалістами 
господарств з 
питань  підготовки 
до осінньо – 
польових робіт та 
зимово – 
стійлового періоду 

21.10.2019 Начальником відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 21 жовтня 2019 
року проведено нараду з керівниками 
сільськогосподарських підприємств по питаннях 
підготовки до осінньо - польових робіт та 
підготовки до зимово - стійлового періоду  

129. Проведення наради 
з сільськими, 
селищними, 
міськими головами 
по питанні «Про 
заходи щодо 
запобігання 
загибелі людей на 
водних об’єктах 
району в зимовий 
період» 

29.10.2019 Завідувачем сектору цивільного захисту 
райдержадміністрації А. Яворським 24.04.2020 
проведено нараду з сільськими, селищними, 
міськими радами  з питання «Про заходи щодо 
запобігання загибелі людей на водних об’єктах 
району у зимовий період» 

130. Нарада з 
працівниками 
культури району 

31.10.2019 
28.11.2019 
26.12.2019 

31 жовтня, 28 листопада, 26 грудня начальником 
відділу культури П. Юрчиком та директором 
ЦБС В.Сольчаник проведено нараду з 
працівниками культури району з питань роботи 
установ культури в 2019 році 
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131. Проведення 
семінарів  навчань 
з бухгалтерами 
головних 
розпорядників  
(розпорядниками 
нижчого рівня)  
коштів районного 
бюджету, 
виконавчими 
комітетами 
місцевих рад 
району та іншими 
учасниками 
бюджетного 
процесу щодо 
внесення змін до 
законодавства 

01.-
30.11.2019 

Начальником фінансового управління 
райдержадміністрації 19 листопада 2019 року 
проведено семінар - нараду  з головними 
бухгалтерами міських, селищних  та сільських 
рад, на якій розглянуто питання: «Щодо 
заповнення  форм бюджетних  запитів на 2020 
рік в системі Logica» 

132. Проведення наради 
з керівниками  
ЗЗСО району  
 
 
 

28.11.2019 
 

 

20.12.2019 в актовій залі районної ради т. в. о. 
начальника відділу освіти   Багряк Н.А. 
проведено нараду керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів району, щодо збереження 
20% надбавки до заробітної плати педагогічним 
працівникам за престижність  праці 

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

27.12.2019 
 
 

27 грудня 2019 року начальником відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Курієм Я.П. проведено 
нараду  з бухгалтерами сільськогосподарських 
підприємств з питань розрахунку за оренду 
земельних паїв за 2019 рік 

134. Засідання Колегії 
відділу освіти  
райдержадміністра
ції  з питання: 
«Основні аспекти 
роботи асистента 
вчителя в 
інклюзивному 
класі» 

24.10.2019 24 жовтня 2019 року т.в.о. начальника відділу 
освіти райдержадміністрації Багряк Н.А. 
проведено засідання Колегії, на якому 
розглянуто питання «Основні аспекти роботи 
асистента вчителя в інклюзивному класі». За 
результатами засідання оформлено протокол 
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135. Засідання Колегії 
відділу культури 
райдержадміністра
ції  з питання: “Про 
культурно-
просвітницьку 
роботу Народних 
домів і бібліотек” 
 

24.10.2019 
28.11.2019 

 
 

Начальником відділу культури 
райдержадміністрації  П. Юрчиком  у ІУ 
кварталі 2019 року проведено три засідання  
Колегії: 
24 жовтня 2019 року за участі  директора ЦБС  
Сольчаник В.О., Добромильської, Хирівської 
міських рад та Стрілківської сільської ради.  
28 листопада  2019 року за участі директора 
ЦБС Сольчаник В.О., Трушевицької, 
Чаплівської, Солянуватської сільських рад.  
На даних засіданнях  обговорювалися питання 
щодо виконання відповідних заходів для 
забезпечення основних критеріїв якості роботи, 
проведення культурно-просвітницьких заходів з 
нагоди відзначення державних свят, ювілейних 
дат.  
За результатами засідань підготовлено проекти  
рішень Колегії 

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

01.10-
31.12.2019 

Протягом ІУ кварталу 2019 року районні 
команди у ХХУІІІІ спортивних іграх Львівщини 
серед міст та районів області участі не 
приймали, збірна команда Старосамбірського 
району з футболу  «Кар’єр – Дністер» проводила 
навчально – тренувальні збори  для підготовки в 
чемпіонаті області 

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

01.10-
31.12.2019 

Щонеділі протягом ІУ кварталу 2019 року 
проводились змагання згідно календарних ігор у 
І та  ІІ лізі. За результатами змагань: 
І ліга - І місце команда  с. Стрілки, ІІ місце- 
команда с. Торчиновичі, ІІІ місце – команда м. 
Хирів. 
ІІ ліга І місце команда  с. Стрільбичі, ІІ місце - 
команда с. Надиби, ІІІ місце – команда 
с.Топільниця 

138. Проведення 
профорієнтаційних 
екскурсій 

01.10- 
31.12.2019 

 

Протягом ІУ кварталу 2019 року працівниками 
сектору молоді та спорту райдержадміністрації 
проведено 24 профорієнтаційні екскурсії, в яких 
взяли участь 463  старшокласники 

139. Творча акція 
«Подаруй 
бібліотеці книгу» 

01.10- 
31.12.2019 
 

Протягом ІУ кварталу  2019 року в бібліотеки 
району поступило близько 129 примірників книг  
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140. Свято української 
книжки 

01.10- 
31.10.2019 

 

З 01.10.2019 по 31.10.2019 проведено наступні 
заходи до свята української книжки: 
Бібліомандрівка «Уроки мудрих книг» 
(бібліотека-філія для дітей м. Добромиль), 
бібліотечний урок «Запрошуємо у світ книги» 
(м. Хирів), день відкритих дверей «Бібліотека і 
сім’я» (с. Недільна), «Без книг, без бібліотек у 
нас майбутнього не буде» (бібліотека-філія для 
дітей м. Добромиль), інформаційна подорож 
«Дім де зібрана мудрість віків» (с. 
Волошиново), години спілкування «Черпаємо 
сили з книги» (с. Плоске), «Бібліотека – храм 
мудрості й добра» (с. Велика Сушиця), «Світ 
слова, мудрості , краси» (с. Тернава), експрес-
інформація «Бібліотека – дім, де завжди 
затишно усім» (с. П’ятниця), бібліоподорож 
«Історія виникнення книги» (с. Слохині) 

141. Зустріч з 
письменниками 
Старосамбірщини 
 

01.10- 
31.10.2019 

 

У ІУ кварталі 2019 року зустріч з 
письменниками Старосамбірщини не 
проводилась 

142. Відзначення Дня 
працівників освіти  

09.10.2019 11.10.2019 в усіх закладах освіти  району 
проведено святкові заходи з  відзначення свята 
працівника освіти.   В закладах освіти району 
керівниками ЗЗСО вручено подяки та грамоти 
педагогічним працівникам за плідну та сумлінну 
працю, та з нагоди Дня  працівника освіти 

143 Заходи до 
відзначення 77 
річниці УПА, Дня 
українського 
козацтва. Дня 
захисника України: 
- «Тернистими 
шляхами до 
омріяної України» 
(книжкові 
виставки, уроки 
історичної пам’яті, 
бесіди, перегляди, 
тематичні полиці, 
вечори спогади); 
-урочистості до 
річниці створення 
УПА «Їх душі – 
горіння і криця!»; 
 

11-
15.10.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.10.2019 

З 11 по 15 жовтня 2019 року працівниками ЦРБ, 
РДБ, бібліотек – філій організовано та 
проведено: патріотична година «Героїчна 
Україна: від минулого до сьогодення» (ЦРБ), 
урок історії «В боях за волю України» 
(бібліотека-філія для дітей м. Добромиль), 
історичні години «Українське козацтво – наша 
гордість і слава» (с. Головецько), «Гордість 
нації козацтво» (смт. Стара Сіль), «Історія - 
нескорених» (с. Плоске), «Зродились ми великої 
години» (с. Буньковичі), урок історичної правди 
«УПА – історія нескорених» (с. Бабино), 
літературно-музична композиція «З відданістю 
Україні в серці» (с. Ріп’яно), патріотичні години 
«Свято сильних, мужніх і безстрашних» (с. 
Тисовиця), «Шляхами мужності і слави» (с. 
Поляна), вечір пам’яті «Їх подвигу не буде 
забуття, допоки світ живе під небесами» (с. 
Страшевичі, с. П’ятниця). 
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 - вшанування 
постаті Кирила 
Осьмака 
Президента 
Українського 
Головної 
Визвольної Ради (с. 
Недільна); 
-показ 
документального 
фільму «Історія 
УПА» 

11-
15.10.2019 

 
 
 
 
 
 

14.10.2019 
 

14 жовтня 2019 року в с. Недільна та Народних 
домах району  працівниками відділу культури 
проведено заходи до річниці створення УПА. 
З 10 по 15 жовтня 2019 року проводився 
«Тиждень патріотичного кіно»: показ 
документального фільму «Історія УПА» 

144. Урочистості на 
відзначення 
чергової річниці 
утворення ЗУНР. 
Показ 
документального 
фільму «Легіон» 
(Старосамбірський 
історико-
краєзнавчий музей) 

01.11.2019 1 листопада 2019 року за участі викладачів та 
учнів Старосамбірської дитячої музичної школи 
проведено концерт присвячений річниці ЗУНР 
та показ документального фільму «Легіон» 

145. Районний етапи IX 
Міжнародного 
мовно-
літературного 
конкурсу 
ім.Т.Шевченка 

01.11.-
30.11.2019 

Районний етапи IX Міжнародного мовно-
літературного конкурсу ім.       Т. Шевченка 
проведено 30.11.2019 у приміщенні ОЗНЗ -
«Старосамбірська ЗСШ І-ІІІ ст. №1 ім. Героя 
України      Богдана Сольчаника». Завдання були 
посильними, відповідали навчальним 
програмам. Переможцями даного конкурсу 
стали наступні учні:             Н.Качмарик, 
М.Кесман,                        І.Пивоварник, 
А.Волошин,              М.Сигіль. Для проведення 
конкурсу було створено оргкомітет і журі до 
якого залучено кращих словесників ЗЗСО 
району на чолі із методистом РМК Самойловою 
Т.М. 

146. Чемпіонат району з 
бадмінтону 

01.-  
30.11.2019 

 

Протягом листопада 2019 року проведено 
чемпіонат району з бадмінтону. За результатами 
змагань – учасник з с. Бусовисько, ІІ місце – з с. 
Верхній Лужок, ІІІ місце – з с. Стрілки 
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147. Проведення ІІ 
етапу предметних 
олімпіад із базових 
дисциплін 

03.11.- 
10.12.2019
. 

Відповідно до наказу департаменту  освіти і 
науки Львівської облдержадміністрації, ІІ етап 
олімпіад з базових дисциплін  проведено 
впродовж  листопада-грудня  2019 року. Всього 
в олімпіадах взяли участь 820 учнів ЗЗСО 
району. З них 339 стали переможцями. І місце 
здобули 62 учні, ІІ місце – 123 учні, ІІІ місце – 
154 учні. Найкращих результатів досягли учні  
ОЗНЗ –                              «Старосамбірської 
ЗСШ І-ІІІ ступенів №1 ім. Героя України 
Богдана Сольчаника», здобувши 63 призові 
місця 

148. Заходи з 
відзначення Дня 
української 
писемності та 
мови: 
«Там, де живе 
рідна мова, живе 
український народ» 
(свято мови, 
виставки 
літератури, 
вікторини) 

05-
09.11.2018 

З 5 по 9 листопада 2019 року працівниками ЦРБ, 
РДБ, бібліотек – філій району організовано та 
проведено: 
- літературну годину «Мова – глибина 
тисячоліть» (РДБ), пізнавальну годину 
«Пізнаємо в серці рідне слово» (с. Стар’ява), 
мовознавчу гру «Веселкова наша мова» (с. 
Великосілля) 

149. Конкурс 
«Радіодиктант» у 
рамках 
Міжнародного 
конкурсу знавців 
рідної мови ім. 
П.Яцика) 

09.11.2019  09.11.2019 об 11:00 год. в ЗЗСО району було 
проведено Конкурс «Радіодиктант». Текст 
радіодиктанту складав і читав в ефірі Олександр 
Авраменко на хвилях першого каналу «UA: 
Українське радіо». Бажаючі учні і педагоги мали  
спробувати свої сили у написанні 
радіодиктанту. Відповідальна за організацію 
конкурсу – методист РМК відділу освіти 
райдержадміністрації  Самойлова Т.М. 

150. Організація і 
проведення 
святкування Дня 
працівника 
сільського 
господарства 

15.11.2019 15 листопада 2019 року працівники відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації спільно з керівниками 
сільськогосподарських підприємств району 
взяли участь в урочистій нараді з нагоди 
святкування Дня працівника сільського 
господарства в м. Львів на території ТзОВ 
«Львівська пивоварня»  
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151. Цикл заходів до 
дня пам’яті жертв 
Голодомору:  
- «Голод-33-го – 
біль душі і пам'ять 
серця» (книжково-
ілюстративні 
виставки, 
перегляди 
літератури, папки 
газетних вирізок; 
-вечори-реквієм до 
дня пам’яті жертв 
Голодомору; 
-виставка до 
«Голодомору» 

20-
26.11.2019 

 
 
 
 
 

24.11.2019 

З 20 по 26 листопада 2019 року працівниками 
ЦРБ, РДБ, бібліотек – філій району  
організовано та проведено: 
- урок-реквієм «Трагічна історія нашого народу» 
(РДБ), години пам’яті «Пам'ять про голодні 
роки» (Ріп’яно, Топільниця, Велика Волосянка), 
«Свічка, яка ніколи не згасає» (бібліотека-філія 
для дорослих м. Добромиль, години скорботи 
«Знаєш, що сваволя?.. Смерть за п’ять 
колосків… Із власного поля» (П’ятниця, 
Тернава). 
23 листопада 2019 року  в населених пунктах 
району за участі працівників культури 
проведено поминальні панахиди до дня пам’яті 
жертв Голодомору. 
З 21 по 27 листопада 2019 року організовано 
виставку до Голодомору   

152. Цикл заходів до 
Дня Гідності і 
Свободи «Майдан. 
Україна. Шлях до 
свободи» 
(книжкові 
виставки, уроки 
історичної пам’яті, 
бесіди, перегляди, 
тематичні полиці. 
Заходи до Дня 
Гідності і Свободи. 
Виставка «День 
Гідності та 
Свободи у 
фотографіях » 

21.11.2019 21 листопада 2019 року працівниками ЦРБ, РДБ, 
бібліотек – філій організовано та проведено: 
-патріотично-інформаційна година «Нескорена 
Україна» (ЦРБ), години пам’яті «Революція 
Гідності, охрещена кров’ю» (Муроване, с. 
Трушевичі), година патріотизму «Майдан у 
серці України» (Ріп’яно), патріотична година 
«Гідність та свобода моєї країни» (Страшевичі). 
21 листопада2019 року: 
-на площі Героїв Небесної Площі у м. Старий 
Самбір відбувся урочистості до Дня Гідності і 
Свободи; 
-у Старосамбірському історико-краєзнавчому 
музеї відбулася виставка «День Гідності та 
Свободи у фотографіях»  

153. Організація 
святкування Дня 
Святого Миколая 
  

01-
19.12.2019  

Працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації  організовано та 
проведено заходи щодо відзначення в районі 
різдвяних та новорічних свят   
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154. Районний етап 
Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель 
року».  
 

01.-         
31.12.2019 

На виконання наказу департаменту  освіти і 
науки Львівської облдержадміністрації,  
всеукраїнський конкурс «Учитель року 2020» 
проводився у таких номінаціях: «Зарубіжна 
література», «Історія», «Образотворче 
мистецтво», «Хімія», «Початкова освіта». У 
першому турі конкурсу взяли участь 5 
педпрацівників ЗЗСО району, а саме у 
номінаціях:   «Зарубіжна література» - 1 
педагогічний працівник, «Історія» - 1 
педагогічний працівник, «Хімія» - 1 
педагогічний працівник, «Початкова освіта» - 2 
педагогічні працівники. Методистами РМК  
відділу освіти райдержадміністрації надано 
методичну допомогу учителям щодо умов та 
порядку проведення І та ІІ туру конкурсу 

155. Районні турніри з 
ігрових видів 
спорту 

17-
24.12.2019 

17-24 грудня 2019 року в спортивних залах 
загальноосвітніх шкіл району проведено 
змагання з ігрових видів спорту   

 
 
 
Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                                 Микола Год 


