ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 05 по 11 березня 2018 року
№
з/п

1.

2.

Координатори, учасники та
Дата
Назва заходу
відповідальні за проведення
проведення
заходів
Відео - нарада з головами районних
05
Вонс І.В., Валов О.В.,
державних адміністрацій, головами березня Юрик Ю.З., організаційний
об’єднаних територіальних громад
відділ апарату ОДА
області.
Нарада
з
керівниками
05
Валов О.В., Вонс І.В.,
підпорядкованих
структурних березня Юрик Ю.З., підпорядковані
підрозділів облдержадміністрації.
структурні підрозділи ОДА

3.

Прийом громадян

05
березня

4.

Засідання дисциплінарної комісії
обласної державної адміністрації з
розгляду
дисциплінарних
справ
державних службовців категорій „Б” і
„В” апарату обласної державної
адміністрації,
категорії
„Б”
структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, призначення
яких здійснюється головою обласної
державної адміністрації.
Семінар-навчання
на
тему:
«Програми підтримки бізнесу у сфері
агропромислового розвитку».

05
березня

Валов О.В., відділу роботи
із зверненнями громадян
апарату
ОДА
Вонс І.В., відділ управління
персоналом апарату ОДА

05
березня

департамент економічного
розвитку і торгівлі ОДА

6.

Засідання громадської
облдержадміністрації.

при

05
березня

7.

Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

06
березня

8.

Відео - нарада із заступниками голів
районних державних адміністрацій

06
березня

управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігії та національностей
ОДА
Крисак І.Б., управління
регіонального розвитку,
інфраструктури та
дорожнього господарства
ОДА
Юрик
Ю.З.,
відділ
забезпечення
діяльності
керівництва апарату ОДА

5.

ради

2
9.

Засідання видавничої
облдержадміністрації.

Ради

при

06
березня

10. Прийом громадян.

06
березня

11. Урочисті
заходи
з
нагоди
Міжнародного жіночого Дня
у
військовій частині А3215.

07
березня

12. Робоча поїздка в Зборівський район з
питань визначення земельної ділянки
під будівництва сміттєпереробного
заводу.
13. Нарада з питань підготовки до
проведення
Міжнародного
інвестиційного
Форуму
«Тернопільщина - Invest – 2018».

07
березня

Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей, управління
культури ОДА
Вонс І.В., відділу роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ з питань запобігання
та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та оборонної роботи апарату
ОДА
Крисак І.Б., управління
екології
та
природних
ресурсів ОДА

07
березня

Вонс
І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

14. Прийом громадян.

07
березня

Юрик Ю.З., відділу роботи
із зверненнями громадян
апарат ОДА

15. Засідання тендерного комітету щодо
проведення закупівлі послуг з
організації
оздоровлення
та
відпочинку дітей області у 2018 році.
16. Покладання квітів до пам’ятника
Т.Шевченку з нагоди відзначення
204-ї річниці від Дня народження.

07
березня

відділ сім’ї та молоді ОДА

09
березня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури ОДА

17. Творчий звіт майстрів мистецтв та
художніх колективів Заліщицького
району, присвячений 204-річниці від
Дня народження Тараса Шевченка.

09
березня

Юрик Ю.З., управління
культури
ОДА
та
Заліщицька РДА

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В.ВОНС

