ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 12 по 18 червня 2017 року

Координатори,
учасники та
Дата
№
Назва заходу
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада з головами районних
12
Барна С.С.,
державних адміністрацій, головами червня організаційний відділ
об’єднаних територіальних громад
апарату ОДА
області.
2. Виїзна нарада з питань діяльності
12
Барна С.С., Крисак І.Б.,
Тернопільского
філіалу
ДП червня департамент
«Укрветсанзаводу» в с. Острів
агропромислового
розвитку ОДА
3. Командно-штабні
навчання
з
12
Барна С.С., Крисак І.Б.,
органами управління та силами ЦЗ червня управління з питань
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ
цивільного захисту
області
із
визначення
стану
населення ОДА
готовності до вирішення завдань ЦЗ
у мирний час та в особливий період
в області
4. Нарада
з
керівниками
12
Барна С.С., відділ з
правоохоронних органів.
червня питань запобігання та
виявлення корупції,
взаємодії з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА
5.

Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.

12
червня

6.

Співбесіди
з
керівниками
структурних підрозділів апарату
облдержадміністрації
Урочисте відкриття обласного етапу
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Круглий стіл на тему: «Бізнес та
влада: ефективний діалог заради
розвитку підприємництва».

12
червня

Заходи з нагоди відзначення Днів
Японії в Тернопільській області

13
червня

7.

8.

9.

13
червня
13
червня

Крисак І.Б., Вонс І.В.,
Юрик Ю.З.,
підпорядковані
структурні підрозділи
ОДА
Вонс І.В.

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і
науки ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
департамент
економічного розвитку
і торгівлі ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
управління

2
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Валов О.В, управління
охорони здоров’я ОДА

10. Всеукраїнський
тур
«ЗміниТи:
взаємодія заради змін», обговорення
медичної реформи та виборчого
законодавства.
11. Нарада з питань експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування.

13
червня

12. 2 тур Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець»

13
червня

13. Нарада
з
питань
організації
проведення урочистих заходів з
нагоди
100-річчя
битви
чехословацьких добровольців під
Зборовом та візиту представників
Парламенту Чеської Республіки та
Міністерства оборони.
14. Нарада з головами об’єднаних
територіальних громад.

13
червня

15. Засідання
колегії
департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації.

14
червня

16. Семінар на тему: «Актуальні
питання підготовки проектів, що
фінансуються за рахунок коштів
Державного фонду регіонального
розвитку та субвенції на розвиток
інфраструктури
об’єднаних
територіальних громад».
17. Зустріч
з
дітьми
Любського
Воєводства Республіки Польща.

14
червня

14
червня

Юрик Ю.З., служба у
справах дітей ОДА

18. Зустріч
з делегацією освітян
Вінницької області з питань обміну
досвідом управлінської діяльності в
об’єднаних територіальних громад.

15
червня

Барна С.С., Юрик
Ю.З.,
управління
освіти і науки ОДА

13
червня

14
червня

Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури та
дорожнього
господарства ОДА
Вонс І.В., відділ
управління персоналом
апарату ОДА
Юрик Ю.З.,
управління
міжнародного
співробітництва та
фандрайзингу ОДА
Барна С.С., Валов О.В.,
департамент
економічного розвитку і
торгівлі та управління
містобудування та
архітектури ОДА
Крисак
І.Б.,
департамент
агропромислового
розвитку ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку
і торгівлі та
управління
містобудування та
архітектури ОДА

3
19. Прийом громадян.

15
червня

20. Ознайомлення
із
завершення
реконструкції біологічних очисних
споруд в м. Почаїв та м. Підгайці.

15
червня

21. Форум індустрії гостинності «Форум
Гостинності»

15
червня

22. Нарада щодо візиту до Польщі в
рамках
проекту
«Підвищення
інвестиційної
привабливості
України та конкурентоспроможності
регіонів»

15
червня

23. Всеукраїнський День поля та саду в
ТОВ «Бучачагрохлібпром».

16
червня

24. Прийом громадян.

16
червня

25. Засідання регіональної комісії з
проведення конкурсного відбору
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, які
мають право на фінансову підтримку
за рахунок коштів обласного
бюджету.
26. Розширене засідання регіональної
комісії
з
питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій при обласній державній
адміністрації.
27. Засідання
міжвідомчого
координаційного
штабу
щодо
соціального забезпечення громадян,
які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів
проведення
антитерористичної
операції.

16
червня

28. Урочисті заходи з нагоди
медичного працівника

16
червня

Дня

Барна С.С., відділ
роботи зі зверненнями
громадян апарату ОДА
Крисак
І.Б.,
управління
капітального
будівництва ОДА
Крисак І.Б., відділ
туризму ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку
і
торгівлі
та
управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Барна С.С., Крисак
І.Б.,
департамент
агропромислового
розвитку ОДА
Крисак І.Б., відділ
роботи зі зверненнями
громадян апарату ОДА
Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового
розвитку ОДА

16
червня

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

16
червня

Крисак І.Б.,
управління Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій
у
Тернопільській
області та управління з
питань
цивільного
захисту
населення
ОДА
Юрик Ю.З.,
управління охорони
здоров’я ОДА

4
29. Командно-штабні навчання
з
органами управління територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ в області з
визначення стану готовності до
вирішення
завдань
цивільного
захисту в мирний час та в особливий
період в області.
30. Обласне свято народних ремесел,
фольклору
та
хореографії
«Тернопільські обереги».
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

12-16
червня

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

17
червня

Юрик Ю.З.,
управління культури
ОДА

І.В.ВОНС

