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

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада з головами районних
09
Барна С.С., Вонс І.В.,
державних
адміністрацій,
головами жовтня організаційний
відділ
об’єднаних
територіальних
громад
апарату ОДА
області.
2. Прес-конференція з відзначення в області
09
Юрик Ю.З., управління
75-ї річниці утворення Української жовтня культури та управління з
Повстанської Армії в
с. Антонівці
питань внутрішньої
Шумського району.
політики, релігії та
національностей ОДА
3. Нарада з керівниками підпорядкованих
09
Валов О.В., Юрик Ю.З.,
структурних
підрозділів жовтня Вонс І.В., підпорядковані
облдержадміністрації.
структурні
підрозділи
ОДА
4. Нарада з питань розроблення програми
09
Валов О.В., управління
житлового фонду.
жовтня містобудування та
архітектури ОДА
5. Нарада з представниками кооперативу
09
Вонс І.В., юридичний
Аляска
–
Авто
та
власниками жовтня відділ апарату ОДА
індивідуальних гаражів з приводу
ефективного використання земельної
ділянки по вул. Текстильна у м.
Тернополі.
6. Нарада з питань експлуатаційного
10
Барна С.С., Валов О.В.,
утримання
автомобільних
доріг жовтня управління
загального користування.
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства ОДА
7. Круглий стіл на тему: «Протидія торгівлі
10
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
людьми» за участю представників жовтня відділ сім’ї та молоді
моніторингової групи, яка складаються з
ОДА
представників Міністерства соціальної
політики
України,
Департаменту
боротьби зі злочинами пов’язаними з
торгівлею людьми, Національної поліції
України, Державної міграційної служби,
Міністерства освіти і науки України,
Представництва Міжнародної організації

2
з міграції (МОМ) в Україні.
8.

Урочиста відправка
Збройні сили України.

призовників

в

9.

Зустріч з делегацією Представництва ЄС
в Україні «Будуємо Європу в Україні».

10
жовтня

10
жовтня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ
з
питань
запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату і відділ
сім’ї та молоді ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

10. Засідання робочої групи з питань
сприяння
проведенню
громадської
експертизи
діяльності
обласної
державної
адміністрації
щодо
використання у
2016 році коштів,
виділених
з
Державного
фонду
регіонального розвитку на проекти
регіонального розвитку.
11. Урочисте зібрання з нагоди професійного
свята Дня працівників стандартизації та
метрології і Всесвітнього дня стандартів.

10
жовтня

10
жовтня

Юрик
Ю.З.,
ДП
«Тернопільський
науково-виробничий
центр
стандартизації,
метрології
та
сертифікації»

12. Ювілейна конференція міжнародного
благодійного фонду «Дар життя» на
тему: «Здорова жінка – запорука здоров’я
нації».
13. Нарада з питань фінансування проектів
державної форми власності.

10
жовтня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї
та молоді ОДА

10
жовтня

14. Засідання регіональної комісії з оцінки та
забезпечення проведення конкурсного
відбору інвестиційних програм та
проектів регіонального розвитку, що
можуть реалізуватися за рахунок коштів
Державного
фонду
регіонального
розвитку.

11
жовтня

Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
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15. Засідання робочої групи з питань
впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних проектів.

11
жовтня

Валов О.В. управління
житлово – комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
служба у справах дітей
ОДА

16. Соціальна акція на тему: «Духовне
виховання дітей у прийомних сім’ях та
дитячих будинках сімейного типу».
17. Урочисті заходи з нагоди відзначення
Дня працівників харчової промисловості.

11
жовтня

18. Відкриття виставка до 75-ї річниці
створення Української Повстанської
Армії та Дню захисника Вітчизни.
19. Урочисті заходи з нагоди відзначення 20річчя
Галицького
коледжу
ім.В.Чорновола.
20. Нарада
з
питань
підготовки
організаційний
заходів
щодо
забезпечення
добудови
в
області
проблемних
об’єктів
житлового
будівництва.
21. Виїзне спільне засідання обласної та
районної міжвідомчої робочої групи з
питань забезпечення реалізації рішень,
спрямованих на підвищення рівня оплати
праці та дотримання норм законодавства
в частині мінімальної заробітної плати в
Підгаєцькому районі.
22. Засідання робочої групи з питань
гуманітарної
допомоги
при
облдержадміністрації.
23. Відкриття Всеукраїнського турніру з
вільної боротьби «Тернове поле».

12
жовтня

Барна С.С., департамент
агропромислового
розвитку ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
Державний архів області

12
жовтня

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

12
жовтня

Валов О.В., управління
містобудування та
архітектури ОДА

12
жовтня

Вонс І.В., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

12
жовтня

24. Всеукраїнська
науково-практична
конференція приурочена 75-чю від
заснування Української Повстанської
Армії.
25. Відкриття
молодіжного
табору
присвяченого 75 – річчю УПА с.
Антонівці, Шумського району
26. Нарада із державними реєстраторами з
питань обговорення нововведень в сфері
державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень,
юридичних, фізичних осіб – підприємців.

13
жовтня

Юрик Ю.З., департамент
соціального захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., управління
фізичної культури та
спорту ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
Державний архів області

12
жовтня

12
жовтня

13
жовтня
13
жовтня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді
ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
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27. Обласне літературно-мистецьке свято
«Луни повстанського краю» в рамках
відкриття пам’ятного знаку загиблим
воїнам УПА.
28. Обласний
фестиваль
української
патріотичної пісні «Червона калина»,
приурочений
75-річчю
утворення
Української Повстанської Армії.
29. Свято замку в селищі Вишнівець
Збаразького району.
30. Творчий звіт мистецьких колективів
Бережанського району, приурочений 75річчю
утворення
Української
Повстанської Армії.
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

14
жовтня

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

14
жовтня

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

14
жовтня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

15
жовтня

Валов О.В., управління
культури та управління з
питань внутрішньої
політики, релігії та
національностей ОДА
І.В.ВОНС

