ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 08 по 14 січня 2018 року

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА

Відео-нарада з головами районних
державних
адміністрацій,
головами
об’єднаних
територіальних
громад
області.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

09
січня

Зустріч з вчителями загальноосвітніх
навчальних закладів міста Щастя
Донецької області.
Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

09
січня

5.

Святковий концерт з нагоди присвоєння
звання
«Академічний»
обласним
художнім колективам.

10
січня

6.

Розважальна програма для дітей з
Донецької та Луганської областей в
рамках культурної акції «Схід та Захід
разом».
Нарада з питань координування роботи з
питань прийому-передачі автомобільних
доріг області загального користування
місцевого значення.

10
січня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді
ОДА

10
січня

Крисак

Засідання комісії з визначення та
встановлення
статусу
учасника
–
добровольця антитерористичної операції.
9. Засідання комісії по розподілу коштів
серед обласних громадських організацій
ветеранів та інвалідів виділених з
обласних
програм
«Ветеран»
та
«Турбота».
10. Наради з
питань організації
та
проведення в області свята «Водохреща»

10
січня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

1.

2.

3.

4.

7.

8.

09
січня

09
січня

10
січня

11
січня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління регіонального
розвитку, інфраструктури
та
дорожнього
господарства ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і науки
ОДА
Крисак І.Б.,
Валов
О.В., Юрик Ю.З., Вонс
І.В.,
підпорядковані
структурні
підрозділи
ОДА
Баран С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури ОДА

І.Б.,

управління
капітального будівництва та
управління регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА

Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої

2
на березі Тернопільського ставу біля
пам’ятного знаку, встановленого на честь
Хрещення Київської Русі.
11. Наради з питань організації
та
відзначення в області Дня Соборності
України.

політики.
релігії
та
національностей ОДА
11
січня

12. Нарада
з
лідерами
молодіжних
громадських організацій та органів
студентського самоврядування щодо
підсумків реалізації у 2017 році обласної
програми «Молодь Тернопільщини» на
2016-2020 роки».
13. Засідання комісії при обласній державній
адміністрації
щодо
попереднього
розгляду
питань,
пов’язаних
з
нагородженням державними нагородами
і відзнаками та почесними званнями
України.
14. Зустріч з родиною загиблого учасника
антитерористичної операції Лотоцького
Віталія в рамках благодійної акції «Від
Миколая до Різдва».
15. Засідання експертно-перевірної комісії
Державного архіву області.

11
січня

16. Святкове новорічно-різдвяне дійство
«Свято Маланки» в селах Горошова та
Устя Борщівського району.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА
Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

11
січня

Вонс
І.В.,
відділ
управління
персоналом
апарату ОДА

12
січня

Юрик Ю.З., відділ
та молоді ОДА

12
січня

Державний
архів
Тернопільської області

13
січня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА,
Борщівська РДА

сім’ї

І.В.ВОНС

