ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 09 по 15 квітня 2018 року

Назва заходу

Дата
проведення

1.

Зустріч дітей зі Сходу в рамках
проведення акції «Схід та Захід
разом».

09
квітня

Координатори, учасники та
відповідальні за проведення
заходів
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді ОДА

2.

Відео - нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Селекторна нарада під керівництвом
П.Розенка з питань впровадження
медичної реформи .

10
квітня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

10
квітня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління охорони здоров’я
ОДА

4.

Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.

10
квітня

5.

Засідання Наглядової ради Установи
«Агенція регіонального розвитку в
Тернопільській області».

10
квітня

Крисак І.Б.,
Валов
О.В.,
Вонс І.В.,
Юрик Ю.З., підпорядковані
структурні підрозділи ОДА
Вонс
І.В.,
департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі ОДА

6.

Нарада з питань забезпечення
доступності інвалідів та інших мало
мобільних груп населення до
об’єктів соціального та інженернотранспортної інфраструктури.
Нарада з питань забезпечення
добудови
проблемних
об’єктів
житлового будівництва.

10
квітня

Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА

10
квітня

Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА

Нарада з питань експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування.

10
квітня

Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА

№
з/п

3.

7.

8.

2
апарату

10
квітня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

оптимізації
рятувально-

11
квітня

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

11. Засідання
комісії
щодо
попереднього
розгляду
питань,
пов’язаних
з
нагородженням
державними
нагородами
і
відзнаками та почесними званнями
України.
12. Круглий стіл на тему «Від України
2030 до регіональних стратегій».

11
квітня

Вонс І.В., відділ управління
персоналом апарату ОДА

11
квітня

13. Урочиста відправка призовників
області, що направляються для
проходження строкової військової
служби в Збройних Силах України
14. Робоча поїздка в Бучацький район.

12
квітня

Вонс
І.В.,
департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді ОДА

12
квітня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

15. Ознайомлення
із
відновленням
виробництва
та
проблемними
питаннями діяльності підприємства
ДП «Зарубинський спиртзавод» в с.
Зарубинці Збаразького району.
16. Нарада
щодо
підготовки
до
проведення
Міжнародного
інвестиційного
Форуму
«Тернопільщина Invest – 2018».
17. Засідання штабу з підготовки
об’єктів
житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної
сфери до роботи в осінньо-зимовий
період 2018/2019 року, запобігання
аваріям та проведення оперативних
відновлювальних робіт на цих
об’єктах,
забезпечення
сталого
проходження опалювального сезону.
18. Акція з озеленення в населених
пунктах Кременецького району.

12
квітня

Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА

12
квітня

Вонс
І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Валов
О.В.,
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА

9.

Нарада з працівниками
облдержадміністрації.

10. Нарада
з
питань
функціонування
водолазної служби.

13
квітня

13
квітня

Вонс
І.В.,
управління
лісового та мисливського
господарства області

3
19. Заходи з нагоди святкування Дня
першої пластової присяги «До щастя
я Вітчизну свою проведу»

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

14
квітня

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

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

