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

Назва заходу

Дата
проведення

Відео - нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Зустріч з керівниками будівельних
організацій області.

12
березня

3.

Засідання оперативного штабу із
забезпечення прав власників земель
в області.

12
березня

4.

Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.

12
березня

5.

Зустріч
з
головою
Фонду
міжнародної
солідарності
Республіки
Польща
п.
Мцей
Фалковським щодо налагодження
співпраці.
Тренінг для прийомних батьків,
батьків – вихователів, опікунів та
усиновлювачів
на
тему:
встановлення емоційного зв’язку з
дитиною».
Засідання сесії обласної ради.

12
березня

1.

2.

6.

7.
8.

Нарада з питань експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування.

12
березня

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

Барна С.С., Крисак І.Б.,
департамент агропромислового
розвитку ОДА, відділ з питань
запобігання
та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами та
оборонної роботи апарату
ОДА та Головне територіальне
управління
юстиції
у
Тернопільській області
Крисак І.Б.,
Валов
О.В.,
Вонс І.В.,
Юрик Ю.З., підпорядковані
структурні підрозділи ОДА
Вонс
І.В.,
департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі ОДА

12
березня

служба у справах дітей ОДА

13
березня
13
березня

Керівництво ОДА, структурні
підрозділи ОДА
Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього господарства ОДА

2
Семінар
–
навчання
щодо
функціонування
системи
електронних державних закупівель
«PROZORRO».
10. Командно-штабні
тренування
з
органами управління територіальної
підсистеми
єдиної
державної
системи цивільного захисту із
залученням евакуаційних органів
щодо виконання завдань під час
пропуску льодоходу, повені та
паводків.
11. Прийом громадян.

13
березня

Вонс
І.В.,
економічного
торгівлі ОДА

13 -14
березня

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

15
березня

12. Панахида та покладання квітів до
могил
загиблих
учасників
антитерористичної
операції
на
Микулинецькому кладовищі в м.
Тернопіль.
13. Заходи з нагоди відзначення в
області Дня Добровольця.

15
березня

Барна С.С., відділу роботи із
зверненнями громадян апарату
ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
з
питань
внутрішньої політики, релігії
та національностей ОДА

14. Урочисті
заходи
з
нагоди
відзначення
Дня
працівників
житлово-комунального
господарства.
15. Засідання
колегії
управління
житлово-комунального господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації.
16. Ознайомлення
із
проведення
реконструкції молочного комплексу
ТОВ «Агроекспрес-сервіс» в с.
Розтоки Кременецького району.
17. Семінар на тему: «Створення
сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу».

15
березня

15
березня

Вонс
І.В.,
економічного
торгівлі ОДА

18. Нарада - семінар з професійного
обговорення
процесу реалізації
Національної стратегії в регіонах
України,
оцінки
відповідності

16
березня

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

9.

15
березня

15
березня

15
березня

департамент
розвитку
і

Барна С.С., Юрик Ю.З., відділ
з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної роботи апарату та
управління культури ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління
житловокомунального господарства та
енергозбереження ОДА
Крисак
І.Б.,
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
Крисак
І.Б.,
департамент
агропромислового
розвитку
ОДА
департамент
розвитку
і

3
даного процесу державній політиці у
цій сфері і вироблення відповідних
рекомендацій
щодо
його
удосконалення
за
участю
представників з АПУ та КМУ.
19. Нарада
з
питань
організації
вишколів загонів територіальної
оборони.

16
березня

20. Прийом громадян.

16
березня

21. Робоча поїздка в Монастириський
район
з
питань
діяльності
Ковалівського місця провадження
діяльності ДП «Укрспирт».
22. Проведення внутрішнього аудиту в
департаменті економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації.
23. Тренінг за участю представників
української діаспори «Молодіжний
лідер СКУМО» «Вітальний вечір».

16
березня

Барна С.С., Юрик Ю.З., відділ
з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної роботи апарату
ОДА
Крисак І.Б., відділу роботи із
зверненнями громадян апарату
ОДА
Крисак
І.Б.,
департамент
агропромислового
розвитку
ОДА

12-16
березня

сектор внутрішнього аудиту
ОДА

17-18
березня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В.ВОНС

