ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 06 по 12 листопада 2017 року

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада з головами районних
06
Крисак
І.Б.,
державних
адміністрацій,
головами листопада організаційний відділ
об’єднаних
територіальних
громад
апарату ОДА
області.
2. Нарада з керівниками підпорядкованих
06
Крисак
І.Б.,
структурних
підрозділів листопада Валов О.В.,
облдержадміністрації.
Юрик
Ю.З.,
підпорядковані
структурні підрозділи
ОДА
3. Прийом громадян.
06
Валов О.В., відділ
листопада роботи із
зверненнями
громадян апарату
ОДА
4. Нарада
з
питань
експлуатаційного
07
Крисак
І.Б.,
утримання автомобільних доріг загального листопада управління
користування.
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства ОДА
5. Ознайомлення із станом проведення робіт
07
Крисак
І.Б.,
на об’єктах,
які фінансуються з листопада управління
Державного фонду регіонального розвитку
капітального
у
2017
році
в
Бучацькому
та
будівництва ОДА
Монастириському районах.
6. Засідання комісії по визначенню та
07
Юрик Ю.З.,
встановленню
статусу
учасника листопада департамент
добровольця антитерористичної операції.
соціального захисту
населення ОДА
7. Розширене засідання колегії управління
08
Барна С.С., Юрик
культури облдержадміністрації.
листопада Ю.З.,
управління
культури ОДА

8.

Заходи з
культури.

нагоди

Дня

2
працівників

08
Барна С.С., Юрик
листопада Ю.З.,
управління
культури ОДА

Нарада
з
питань
створення
та
08
Юрик
Ю.З.,
забезпечення функціонування центрів листопада департамент
надання адміністративних послуг, у тому
економічного
числі послуг соціального характеру, в
розвитку і торгівлі
форматі «Прозорий офіс».
ОДА
10. Навчання для працівників Центрів
08
департамент
підтримки підприємництва області щодо листопада економічного
умов
оподаткування
бізнесу
та
розвитку і торгівлі
відповідальності
за
порушення
ОДА
законодавства про працю.
11. Робоча поїздка в Кременецький район.
09
Барна
С.С.,
листопада організаційний відділ
апарату ОДА
9.

12. Робоча поїздка в Збаразький район з
09
Крисак
І.Б.,
питань розвитку сільськогосподарських листопада департамент
обслуговуючих кооперативів.
агропромислового
розвитку ОДА
13. Засідання робочої групи з питань
09
Юрик Ю.З.,
встановлення пенсій за особливі заслуги листопада департамент
перед Україною.
соціального захисту
населення ОДА
14. Засідання регіональної комісії з питань
10
Барна С.С., Крисак
техногенно-екологічної
безпеки
та листопада І.Б., управління з
надзвичайних
ситуацій
при
питань
цивільного
Тернопільській
обласній
державній
захисту
населення
адміністрації.
ОДА
15. Ознайомлення з проведеними роботами в
10
Барна С.С., Юрик
медичних закладах м. Тернополя, які листопада Ю.З.,
управління
фінансуються з Державного фонду
охорони
здоров’я
регіонального розвитку в 2017 році.
ОДА
16. Регіональний
семінар
на
тему:
10
Валов
О.В.,
«Енергоменеджмент у бюджетній сфері: листопада управління житловореалії
енергоефективності
без
комунального
капіталовкладень».
господарства
та
енергозбереження
ОДА
17. Проведення внутрішнього фінансового
06-10
відділ внутрішнього
аудиту в управлінні містобудування та листопада аудиту ОДА
архітектури облдержадміністрації.

3
Заступник голови
обласної державної адміністрації

Ю.З.ЮРИК

