ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 11 по 17 червня 2018 року

з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

Відео - нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Нарада з керівникам структурних
підрозділів облдержадміністрації.

11
червня

Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.
Міжнародна наукова конференція
«Сучасні епідеміологічні виклики в
концепції «Єдине здоров’я».
Відео - нарада із заступниками голів
районних державних адміністрацій з
гуманітарних питань.
Засідання
робочої
групи
щодо
розподілу субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
будівництво житла для сімей загиблих
військовослужбовців АТО, а також
інвалідів
І-ІІ
групи
з
числа
військовослужбовців
АТО,
які
потребують поліпшення житлових
умов.
Робоча поїздка в Заліщицький район.

11
червня

12
червня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

12
червня

Засідання робочої групи по боротьбі з
правопорушеннями
у
сфері
інтелектуальної власності
10. Засідання
Ради
національнокультурних товариств національних
меншин.

12
червня

Крисак І.Б., регіонального
розвитку, інфраструктури
та дорожнього
господарства ОДА
департамент економічного
розвитку і торгівлі ОДА

11. Обстеження доріг загального
користування місцевого значення в с.
Кривче Борщівського району.

13
червня

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

11
червня

11
червня
11
червня
11
червня

12
червня

Барна С.С., Сікіринський
В.В., організаційний відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., Валов О.В.,
ЮрикЮ.З., підпорядковані
структурні підрозділи ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА
Юрик
Ю.З.,
відділ
забезпечення
діяльності
керівництва апарату ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

управління з питань
внутрішньої політики,
релігії та національностей
ОДА
Крисак І.Б., управління
регіонального розвитку,
інфраструктури та

2
дорожнього господарства
ОДА
12. Організація відправка дітей області для
оздоровлення та відпочинку у дитячий
оздоровчий заклад «Лісова пісня»
м.Борщів.
13. Круглий стіл на тему: «Особливості
взаємодії органів та служб щодо
соціально-правового захисту дітей» за
участю представників судових та
правоохоронних
органів,
органів
державної
влади,
місцевого
самоврядування та науковців.
14. Урочисті заходи з нагоди відзначення
Дня медичного працівника.

13
червня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

13
червня

Юрик Ю.З., служба
справах дітей ОДА

14
червня

15. Засідання координаційної ради з
питань безпеки дорожнього руху на
автомобільному транспорті області.

14
червня

16. Засіданні регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних
ситуацій
при
облдержадміністрації.
17. Засідання обласної координаційної
ради з питань сім’ї, гендерної рівності,
попередження насильства в сім’ї та
протидії
торгівлі
людьми
облдержадміністрації.
18. Засідання організаційного комітету з
нагоди відзначення в області 1030 –
ліття Хрещення Русі – України.

14
червня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
охорони
здоров’я ОДА
Крисак І.Б., управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього господарства
ОДА
Крисак І.Б., управління з
питань цивільного захисту
населення ОДА

19. Зустріч учасників Всеукраїнської акції
«Потяг
Єднання
України
«Труханівська Січ».

14
червня

20. День поля та саду на базі господарства
ТОВ «Бучачагрохлібпром»

15
червня

21. Прийом громадян.

15
червня

у

14
червня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

14
червня

Юрик Ю.З., управління з
питань внутрішньої
політики, релігії та
національностей ОДА
Юрик Ю.З., управління з
питань внутрішньої
політики, релігії та
національностей ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового
розвитку ОДА
Крисак І.Б.., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
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22. Круглий стіл щодо проведення
презентації
впровадження
відновлювальних
джерел
енергії
представниками PIB Biobased Energy
Ukraine
23. Засідання
робочої
групи
щодо
розроблення
інвестиційного
вебпорталу Тернопільської області.
24. Військово-історичний
фестиваль
«Чортківська офензива».

15
червня

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

15
червня

департамент економічного
розвитку і торгівлі ОДА

16
червня

25. Регіональний фестиваль народних
ремесел, фольклору та хореографії
Тернопільські обереги».
26. Заходи
з
відзначення
15-річчя
Програми
транскордонного
співробітництва
Польща-БілорусьУкраїна.
27. Свято замку в місті Теребовля.

16
червня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління з питань
внутрішньої політики,
релігії та національностей
ОДА, Чортківська РДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

28. Урочиста академія присвячена 100річчю з часу заснування громадської
організації «Союз українок».

17
червня

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

16
червня

управління міжнародного
співробітництва та
фандрайзингу ОДА

17
червня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури
та
Теребовлянська РДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

