ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 03 по 09 квітня 2017 року

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

1.

Відео-нарада
з
керівництвом
районних державних адміністрацій.

03
квітня

2.

Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.
Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
облдержадміністрації.
Засідання робочої групи з питань
встановлення пенсій за особливі
заслуги перед Україною при
облдержадміністрації.
Зустріч Почесного консула України
у м.Познань Вітольда Хоровського
та
Керівника
Представництва
Міністерства закордонних справ
України у Львові В’ячеслава
Войнаровського.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування.

03
квітня

Засідання обласного конкурсного
комітету
з
визначення
підприємства
для
здійснення
функцій
робочого
органу
з
підготовки
матеріалів
для
проведення
конкурсу
на
перевезення
пасажирів
на
автобусних маршрутах загального
користування.
Засідання
обласного
Комітету
забезпечення доступності інвалідів
та інших мало мобільних груп
населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної
інфраструктури
при
обласній
державній адміністрації.
Обласний зліт юних натуралістів
загальноосвітніх і позашкільних

04
квітня

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

03
квітня
03
квітня

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
департамент економічного
розвитку і торгівлі ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

04
квітня

Барна
С.С.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

04
квітня

Крисак І.Б., управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА

04
квітня

Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА

04
квітня

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

2
10.

11.

навчальних закладів.
Засідання
експертної
групи
атестації педагогічних працівників
ВНЗ I-II рівня акредитації.
Робоча поїздка в Борщівський
район.

04
квітня

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

05
квітня

Барна С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА

Нарада з керівниками малих і
середніх підприємств з питань
стимулювання
інноваційної
діяльності в малому та середньому
бізнесі за грантовою програмою
«Горизонт».
Семінар на тему: «Регіональний
аспект
європейської
та
євроатлантичної
інтеграції
України».
Нарада з питань ходу забезпечення
внутрішньо
переміщених
осіб
житлом.
Нарада з питань організації
діяльності пришкільних таборів.

05
квітня

16.

Прийом громадян.

06
квітня

17.

Нарада з питань встановлення
інформаційних туристичних знаків.

06
квітня

18.

Нарада з питань формування
балансів попиту і пропозиції
продуктів харчування на квітень
2017 року.
Нарада
з
питань
розгляду
матеріалів для видачі дозволів на
спеціальне водокористування, на
викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами.
Нарада з питань стану введення в
експлуатацію проблемних об’єктів
житлового будівництва.
Відкриття мистецької виставки
писанок те великодніх рушників з
проведенням майстер-класів.

06
квітня

Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА

06
квітня

Крисак
І.Б.,управління
екології
та
природних
ресурсів ОДА

06
квітня

Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

12.

13.

14.

15.

19.

20.

21.

05
квітня

управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

05
квітня

Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Юрик Ю.З., відділу сім’ї та
молоді ОДА

06
квітня

06
квітня

Барна С.С., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Крисак І.Б., відділ туризму
ОДА

3
22.

Робоча поїздка в Козівський район.

07
квітня

23.

Засідання міжвідомчого штабу
соціального
забезпечення
громадян, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та
районів
проведення
антитерористичної операції.
Прийом громадян.

07
квітня

Семінар на тему: «Поширення
досвіду
заміщення
газу
альтернативними видами палива та
розвитку ВДЕ».
Нарада
із
представниками
Ощадбанку, Укргазбанк, Приват
банку щодо виданих кредитів в
рамках Державної програми на
придбання
котлів
та
енергоефективного обладнання.
Сільськогосподарська ярмарка в
м. Тернопіль.

07
квітня

24.

25.

26.

27.

Заступник голови
обласної державної адміністрації

07
квітня

07
квітня

08
квітня

Барна С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., управління з
питань цивільного захисту
населення ОДА

Крисак І.Б., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління
житловокомунального господарства
ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового розвитку
ОДА

Ю.З.ЮРИК

