ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 04 по 10 вересня 2017 року

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Відео-нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних
територіальних
громад
області.
Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

04
вересня

3.

Засідання обласної комісії з контролю за
розрахунками за спожиті енергоносії.

04
вересня

4.

Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

05
вересня

5.

Робоча поїздка в Монастириський район
з
питань
ознайомленням
з
будівництвом загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів в селі Горигляди.
Нарада
з
питання
створення
інтерактивної карти області з реалізації
проектів будівництва за бюджетні
кошти.
Робоча поїздка в Шумський район з
питань підготовки проведення заходів з
нагоди
відзначення
75-ї
річниці
утворення Української Повстанської
Армії.
Урочисті заходи з нагоди відзначення в
області дня підприємця.

05
вересня

Робоча поїздка в Кременецький район з
питань виконання заходів з очистки
річки Іква.
10. Засідання
\
ліцензійної комісії щодо
видачі
ліцензій
провадження
господарської діяльності з виробництва
та постачання теплової енергії з

06
вересня

1.

2.

6.

7.

8.

9.

04
вересня

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Крисак
І.Б.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., Валов О.В.,
Юрик
Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Валов О.В. управління
житлово – комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
Крисак І.Б., управління
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього господарства
ОДА
Крисак І.Б., управління
капітального будівництва
ОДА

05
вересня

Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

05
вересня

Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА

06
вересня

Крисак І.Б., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Крисак І.Б., управління
екології та природних
ресурсів ОДА
Валов О.В. управління
житлово – комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА

06
вересня

2
контролю за розрахунками за спожиті
енергоносії.
11. Засідання
I
організаційного комітету з
підготовки та відзначення в області 75-ї
річниці
утворення
Української
Повстанської Армії в
с. Бишки
Козівського району.
12. Прийом громадян.

06
вересня

Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА

07
вересня

13. Участь
в
селекторні
нараді
з
Міністерством регіонального розвитку
України з питань підготовки до початку
проведення
опалювального сезону
2017/2018 року.
14. Тренінг для керівників ЦНАП на тему:
«Стандарт до якості обслуговування у
центрах
надання
адміністративних
послуг» відповідно до програми USAID
«Лідерство
в
економічному
врядуванні».
15. Українсько-польський
літературномистецький форум «Діалог двох
культур».
16. Урочисті заходи з нагоди відзначення в
області Дня фізичної культури та
спорту.

07
вересня

Крисак І.Б., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Валов О.В. управління
житлово – комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА

07
вересня

департамент економічного
розвитку і торгівлі ОДА

04 - 07
вересня

управління культури ОДА

08
вересня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
фізичної
культури та спорту ОДА

17. Урочисті заходи з нагоди 3-ї річниці
створення 44 окремої артилерійської
бригади.

08
вересня

18. Урочисте
вручення
дипломів
випускникам
магістратури
Тернопільського
національного
економічного
університету
за
спеціальністю «Державна служба».
19. Нарада з питань підготовлення зведеної
карти розміщення центрів безпеки,
центрів
надання
адміністративних
послуг, закладів охорони здоров’я,

08
вересня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ
з
питань
запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і науки
ОДА, ТНЕУ

08
вересня

Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

освіти та культури в
територіальних громадах.

3
об’єднаних

20. Співбесіди з заступниками голів протягом Юрик
Ю.З.
відділ
райдержадміністрацій з гуманітарних
тижня
забезпечення діяльності
питань.
керівництва апарату ОДА
21. Семінар з нагоди відзначення 125-ї
09
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
річниці від Дня народження Йосипа вересня управління
з питань
Сліпого.
внутрішньої
політики,
релігії та національностей
ОДА
22. Свято замку в м. Чорткові.
09
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
вересня управління культури
ОДА, Чортківська міська
рада
23. Всеукраїнський
фольклорно10
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
мистецький фестиваль «Борщівська вересня управління культури
вишиванка».
ОДА, Борщівська РДА
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В.ВОНС

