ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 12 по 18 лютого 2018 року
№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Відео - нарада з головами районних
державних
адміністрацій,
головами
об’єднаних
територіальних
громад
області.
Відео - нарада з питань підготовки та
проведення
туристично-мистецької
презентації
краю
«Благословенне
Тернопілля».
Засідання
постійної
комісії
Тернопільської обласної ради з питань
соціального захисту населення та
учасників АТО.
Вручення Меморандумів про співпрацю
при здійсненні заходів щодо передачі
земель
сільськогосподарського
призначення державної власності у
комунальну
власність
об’єднаних
територіальних громад
Робоча поїздка в Зборівський район.

12
лютого

6.

1.

2.

12
лютого

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
Юрик
Ю.З.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
організаційний
відділ
апарату ОДА

12
лютого

Барна С.С., Тернопільська
обласна рада

12
лютого

Барна С.С., Валов О.В.,
Вонс І.В.,
головне
управління
Держгеокадастру
у
Тернопільській області

12
лютого

Барна
організаційний
апарату ОДА

Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

12
лютого

7.

Нарада
щодо
ремонту
ділянки
автомобільної дороги місцевого значення
в с. Молотків Лановецького району.

12
лютого

8.

Засідання організаційного комітету з
питань
проведення
заходів
щодо
відзначення Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав.
Відкриття
центру
нейроребілітації,
дитячого
відділення
та
6-го
психіатричного відділення на базі
Тернопільської комунальної клінічної
психоневрологічної лікарні.

12
лютого

Крисак І.Б., Вонс І.В.,
Юрик
Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Крисак І.Б.,
управління регіонального
розвитку, інфраструктури
та
дорожнього
господарства ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

3.

4.

5.

9.

13
лютого

С.С.,
відділ

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
охорони
здоров’я ОДА
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10. Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

13
лютого

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

11. Нарада з питань змін податкового та
пенсійного
законодавства,
відпрацювання технології введення в обіг
аграрних розписок у Тернопільській
області.
12. Нарада щодо врегулювання тарифів на
автобусних
маршрутах
загального
користування на території області.

13
лютого

13. Засідання робочої група з питань
впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних проектів.

13
лютого

14. Засідання робочої групи з питань
ефективного
управління
лісогосподарськими
землями,
які
перебувають
у
віданні
сільськогосподарських підприємств.

13
лютого

15. Засідання комісії із попереднього
розгляду документації із землеустрою
щодо відведення земельних ділянок та
надання дозволу на її виготовлення,
матеріалів
погодження
місця
розташування об’єктів, встановлення
ставок орендної плати та питань купівліпродажу земельних ділянок державної
власності.
16. Засідання регіональної ради з питань
розвитку професійної освіти.
17. Засідання організаційного комітету з
питань організації проведення заходів
щодо відзначення в області дня
українського добровольця.
18. Літературно-мистецький
вечір
«Не
долюбив свою тривогу ранню» з нагоди
80-річчя від Дня народження поетадисидента,
політв’язня
сталінських
таборів Василя Стуса.

13
лютого

Вонс І.В.,
головне
управління
Держгеокадастру
у
Тернопільській області

13
лютого
13
лютого

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

13
лютого

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

13
лютого

Крисак І.Б., управління
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього господарства
ОДА
Валов О.В., управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження ОДА
Вонс І.В., юридичний
відділ апарату ОДА

3
19. Семінар – навчання на тему: «Організація
діяльності
Центру
підтримки
підприємництва: функції та завдання».
20. Засідання Тернопільського обласного
об’єднання Асоціації фермерів та
приватних землевласників України.

13
лютого
14
лютого

департамент економічного
розвитку і торгівлі
ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового
розвитку і управління
екології та природних
ресурсів ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового
розвитку та управління
екології та природних
ресурсів ОДА
Крисак І.Б., управління з
питань
цивільного
захисту населення ОДА
Крисак І.Б.., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

21. Нарада з питань виконання протокольних
доручень голови облдержадміністрації.

14
лютого

22. Засідання регіональної комісії з питань
евакуації при обласній державній
адміністрації.
23. Заходи з відзначення в області Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав.

15
лютого

24. Засідання комісії щодо ліцензування
провадження господарської діяльності з
виробництва
теплової
енергії,
транспортування її магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими
мережами, постачання теплової енергії
щодо
корегування
потужностей
ліцензіатів у сфері теплопостачання.
25. Прийом громадян.

15
лютого

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

16
лютого

Крисак І.Б., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА

26. Нарада щодо реагування на можливі
несприятливі
погодні
умови,
попередження про небезпечні явища та
організація
оповіщення
населення
області.
27. Презентація
європейської
програми
підтримки малого та середнього бізнесу –
COSME.

16
лютого

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

16
лютого

28. Засідання
області.

16
лютого

Вонс І.В.,
департамент економічного
розвитку і торгівлі
ОДА
Юрик Ю.З., державний
архів області

колегії

державного

архіву

15
лютого
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29. Засідання конкурсу щодо визначення
програм
розроблених
інститутами
громадянського
суспільства
Тернопільської області на
2018
рік, для
реалізації яких надається
фінансова підтримка.
30. Проведення внутрішнього фінансового
аудиту в Бучацькій районній державній
адміністрації.
Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

16
лютого

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

12-16
лютого

сектор
внутрішнього
аудиту ОДА

І.В.ВОНС

