ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 08 по 14 травня 2017 року
Координатори, учасники
№
Дата
Назва заходу
та відповідальні за
з/п
проведення
проведення заходів
1. Заходи з нагоди відзначення Дня
08
Керівництво ОДА,
пам’яті та примирення.
травня управління внутрішньої
політики, релігії та
національностей ОДА
2. Відео-нарада з головами районних
10
Барна С.С., організаційний
державних адміністрацій, головами травня відділ апарату ОДА
об’єднаних територіальних громад
області.
3. Засідання
сесії
Тернопільської
10
Керівництво ОДА
обласної ради.
травня

4.

Нарада з питань експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування.

10
травня

5.

Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.
Нарада
з питань підготовки та
проведення в області Міжнародного
інвестиційного
Форуму
«Тернопільщина Invest -2017».
Селекторна
нарада
з
питань
організації
обміну
службовою
кореспонденцією через СЕВ.
Обласний
відбірковий
тур
Всеукраїнського
фестивалю
творчості осіб з обмеженими
фізичними можливостями «Барви
життя».
Урочисте
відкриття
обласних
змагань серед школярів «Школа
безпеки».

10
травня

10. Відкриття
біологічних
очисних
споруд Микулинецької обласної
фізіотерапевтичної
лікарні
реабілітації в смт. Микулинці
Теребовлянського району.
11. Урочиста церемонія та підняття
Державного прапора України і
прапора Європейського союзу з
нагоди відзначення Дня Європи.

11
травня

6.

7.

8.

9.

10
травня

Крисак І.Б., управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Крисак І.Б., Вонс І.В., Юрик
Ю.З.,
підпорядковані
структурні підрозділи ОДА
Вонс
І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Вонс І.В., організаційний
відділ апарату ОДА

10
травня

Юрик Ю.З.,
культури ОДА

11
травня

Барна С.С., управління
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій
у Тернопільській області
Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління
капітального
будівництва ОДА

10
травня

11
травня

управління

Керівництво
ОДА,
управління культури та
управління
міжнародного
співробітництва
та

2
фандрайзингу ОДА
12. Засідання колегія управління з
питань
цивільного
захисту
населення
обласної
державної
адміністрації.
13. Засідання експертної комісії з
питань
таємниць
облдержадміністрації.
14. Засідання колегії Державного архіву
області.
15. Творчий звіт мистецьких колективів
Тернопільської
обласної
експериментальної
комплексної
школи мистецтв ім. І. Герети до Дня
Матері
«Молитовна
симфонія
мами…».
16. Заходи з нагоди Дня Матері.

11
травня

Крисак І.Б., управління з
питань цивільного захисту
населення ОДА

11
травня
11
травня
11
травня

Вонс І.В., сектор режимносекретної роботи апарату
ОДА
Юрик Ю.З., Державний
архів області
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

12
травня

Барна С.С., відділ сім’ї та
молоді ОДА

17. Мистецький фестиваль «Ї».

12
травня

Барна С.С., відділ сім’ї та
молоді ОДА

18. Засідання
міжвідомчого
координаційного
штабу
щодо
соціального забезпечення громадян,
які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів
проведення
антитерористичної
операції.
19. Робоча поїздка в Підволочиський
район
з
питань
соціальноекономічного розвитку району.
20. Національно-патріотичної
гра
«Легенда УПА».

12
травня

Крисак І.Б., управління
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій
у Тернопільській області та
управління
з
питань
цивільного
захисту
населення ОДА
Вонс І.В.,
департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Барна С.С., відділ сім’ї та
молоді ОДА

21. Співбесіди з головами районних
державних адміністрацій.

10 - 13
травня

22. Проведення
внутрішнього
фінансового аудиту в Заліщицькій
районній державній адміністрації.
23. Урочисті
заходи
з
нагоди
відзначення в області Дня Європи.

10 - 13
травня

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

12
травня
13
травня

14
травня

Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
сектор внутрішнього аудиту
ОДА
Барна
С.С.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
І.В.ВОНС

