ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 11 по 17 вересня 2017 року
№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Відео-нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Урочисті заходи з нагоди річниці
створення національної гвардії.

11
вересня

3.

Засідання обласної комісії з контролю
за
розрахунками
за
спожиті
енергоносії.

11
вересня

4.

Семінар на тему: «Польський досвід
для реформування України» за
участю представників Підляшського
центру Фундації Розвитку Місцевої
Демократії республіки Польща.
Виїзне засідання експертно-перевірної
комісії Державного архіву області за
участю начальників відділів та
завідувачів
секторів
райдержадміністрацій
в
Теребовлянській РДА.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

11
вересня

Нарада щодо моніторингу проведення
розрахунку-прогнозу
потреби
в
коштах
сільськогосподарських
підприємств
для
здійснення
комплексу осінньо-польових робіт у
2017 році.
Нарада з питань запровадження
електронного
документообігу
в
облдержадміністрації.

12
вересня

Засідання комісії з визначення та
встановлення
статусу
учасника
добровольця
антитерористичної

12
вересня

1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

11
вересня

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ з питань запобігання
та
виявлення
корупції,
взаємодії з правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи апарату ОДА
Валов
О.В.
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
Вонс І.В.,
департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

11
вересня

Державний
архів
Тернопільської області

12
вересня

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

12
вересня

Вонс
І.В.,
відділ
інформаційнокомп'ютерного забезпечення
апарату ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

2
операції при облдержадміністрації.
10. Виїзне засідання організаційного
комітету з підготовки та проведення в
області І фестивалю трипільської
культури «Вертеба» в Борщівському
районі.
11. Робоча поїздка в Бучацький район.

12
вересня

Юрик Ю.З.,
культури ОДА

13
вересня
13
вересня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового розвитку
ОДА

13
вересня

Вонс
І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

12-13
вересня

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

14
вересня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

16. Засідання ліцензійної комісії щодо
видачі
ліцензій
провадження
господарської
діяльності
з
виробництва та постачання теплової
енергії з контролю за розрахунками за
спожиті енергоносії
17. Засідання комісії з питань таємниць
облдержадміністрації

14
вересня

Валов О.В. управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження ОДА

14
вересня

18. Молодіжна акція з благоустрою
території музейного комплексу УПА в
с. Антонівці Шумського району.
19. Засідання ІІ кооперативного форуму
на тему: «Створюємо кооперативи –
розвиваємо
село»
на
базі
Агрохолдингу «Мрія» в с. Августівка

14
вересня

Вонс І.В., сектор режимносекретної роботи апарату
ОДА
Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

12. Виїзне засідання Комітету Верховної
Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин на
базі ТзОВ «Бучачагрохлібпром» в м.
Бучач.
13. Нарада з питань реалізації в області
проекту «Підвищення інвестиційної
привабливості
України
та
конкурентоспроможності регіонів» в
рамках Програми польської допомоги
розвитку Міністерства закордонних
справ Республіки Польща.
14. Командно-штабне навчання
з
органами управління територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ області щодо
виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань
цивільного захисту, техногенної і
пожежної безпеки та діяльності
аварійно-рятувальної
служби
у
збаразькому районі.
15. Робоча поїздка в Шумський район.

15
вересня

управління

Барна С.С., Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового розвитку
ОДА

3
Козівського району.
20. Прийом громадян.

15
вересня

21. Засідання робочої групи з питань
впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних проектів.

15
вересня

22. Робоча поїздка в Кременецький район
з питань соціально-економічного
розвитку району.
23. Урочисті заходи з нагоди відзначення
професійного
свята
Дня
фармацевтичного працівника.
24. Проведення
внутрішнього
фінансового аудиту в Підгаєцькій
райдержадміністрації.
25. ІХ
Всеукраїнське
військове
паломництво
у
Марійському
духовному центрі у с. Зарваниця
Теребовлянського району.

15
вересня

26. Свято замку в м. Чорткові.

17
вересня

Заступник голови
обласної державної адміністрації

15
вересня
11 -15
вересня
16 - 17
вересня

Крисак І.Б., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Валов
О.В.
управління
житлово – комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
Вонс
І.В.,
департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління охорони здоров’я
ОДА
сектор внутрішнього аудиту
ОДА
Керівництво ОДА,
управління з питань
внутрішньої політики,
релігії та національностей
ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури ОДА,
Чортківська міська рада

Ю.З.ЮРИК

