ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 09 по 15 січня 2017 року

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Координатори,
Дата
учасники та
Назва заходу
проведення
відповідальні за
проведення заходів
Відео-нарада з керівництвом районних
10
Барна С.С., Вонс І.В.,
державних адміністрацій.
січня
організаційний відділ
апарату ОДА
Зустріч з представниками ОБСЄ з питань
10
Юрик
Ю.З.,
соціально
захисту
учасників
січня
департамент
антитерористичної операції.
соціального
захисту
населення ОДА
Нарада з питань утримання автомобільних
10
Крисак І.Б.,
доріг загального користування в зимовий
січня
управління розвитку
період.
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
ОДА
Нарада з керівниками підпорядкованих
10
Крисак І.Б., Юрик
структурних
підрозділів
січня
Ю.З., підпорядковані
облдержадміністрації.
структурні підрозділи
ОДА
Виїзна нарада з питань завершення робіт
10
управління
по реконструкції районного будинку
січня
капітального
культури та районної бібліотеки для
будівництва ОДА
дорослих в м. Борщів.
Ознайомлення з ходом будівельних робіт
11
Барна С.С., управління
радіологічного корпусу з надбудовою під
січня
капітального
розміщення лабораторного комплексу і
будівництва ОДА
централізованої
стерилізації
та
кардіоцентру в комунальному закладі
Тернопільська університетська лікарня.
Нарада з питань стану епідеміологічної
11
Барна С.С., Юрик
ситуації в області на базі інфекційного
січня
Ю.З.,
управління
відділення лікарні швидкої допомоги.
охорони здоров’я ОДА
Нарада з питань розроблення Схеми
11
Валов
О.В.,
планування території Тернопільської
січня
управління
області.
містобудування
та
архітектури ОДА
Нарада щодо видачі дозволів на
11
управління екології та
спеціальне водокористування та на
січня
природних
ресурсів
викиди
забруднюючих
речовин
в
ОДА
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами.

2
10. Робоча поїздка в Збаразький район.

12
січня

11. Концертна Різдвяна програма «Веселая
нам новина» з нагоди Різдва Христового.

12
січня

12. Засідання
тематичної
експертної
групи
на
тему:
«Підвищення
конкурентоспроможності
регіону»
в
рамках розроблення проекту Плану
заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії
розвитку Тернопільської
області на період до 2020 року.
13. Нарада з питань стану освоєння коштів на
реалізацію проектів, які фінансуються за
рахунок субвенції з Державного бюджету
на
формування
інфраструктури
об’єднаних територіальних громад.
14. Засідання обласної координаційної ради з
національно-патріотичного
виховання
дітей та молоді.
15. Засідання експертно-перевірної комісії
Державного архіву області.

12
січня

16. Святкове
новорічно-різдвяне дійство
«Свято Маланки» в селах Горошова та
Устя Борщівського району в рамках
відкриття туристичного сезону - 2017.

13
січня

Барна
С.С.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик
Ю.З., управління
культури ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного
розвитку
і торгівлі
ОДА

12
січня

Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА

12
січня

Юрик Ю.З., відділ
сім’ї та молоді ОДА

13
січня

державний
архів
Тернопільської
області
Юрик Ю.З.,
управління культури
ОДА, Борщівська РДА

17. Робочі поїздки в райони області з метою протягом структурні підрозділи
вивчення
проектно-кошторисних
тижня
ОДА
документацій, поданих на конкурсний
відбір інвестиційних програм та проектів
регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів
Державного
фонду
регіонального
розвитку у 2017 році.
18. Обласне свято зимового календарно15
Барна С.С., Юрик
обрядового фольклору «Нова радість
січня
Ю.З., управління
стала».
культури ОДА

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В. ВОНС

