ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
13 по 19 лютого 2017 року
№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

1. Відео-нарада з керівництвом районних
державних адміністрацій.

13
лютого

2. Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

13
лютого

3. Засідання
експертної
комісії
для
перевірки наявності та експертизи
матеріальних носіїв секретної інформації
та з грифом обмеження доступу „Для
службового користування”
4. Відкриття
поліцейської
станції
Тернопільського
відділу
поліції
Головного управління Національної
поліції в Тернопільській області.

13
лютого

5. Засідання
комісії
з
визначення
переможців
конкурсу
проектів
молодіжних громадських організацій.
6. Нарада
з
питань
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування в зимовий період.

13
лютого

7. Мітинг-реквієм,
присвячений
28-й
річниці виведення військ з Афганістану
та вшанування учасників бойових дій на
території інших держав в парку
Національного
відродження
в
м.
Тернопіль.
8. Нарада з питань розгляду пропозицій
пріоритетних проектів регіонального
розвитку області для включення у проект
Плану заходів на 2018-2020 роки.
9. Засідання
експертної
комісії
з
проведення
експертизи
цінності
документів апарату облдержадміністрації

15
лютого

13
лютого

14
лютого

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак
І.Б.,
підпорядковані
структурні
підрозділи
ОДА
Вонс І.В.,
сектор
режимно-секретної
роботи апарату ОДА

Вонс І.В., сектор з
питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи
відділ сім’ї та молоді
ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
департамент соціального
захисту населення ОДА

15
лютого

Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

15
лютого

Вонс І.В.,
сектор
режимно-секретної
роботи апарату ОДА

2
10. Нарада з питань залучення міжнародної
технічної допомоги в економіку області.

15
лютого

11. Прийом громадян.

15
лютого

12. Прийом громадян.

16
лютого

13. Засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних ситуацій при обласній
державній адміністрації
14. Нарада-семінар
з
питань
змін
оподаткування
сільськогосподарських
підприємств, трудового та пенсійного
законодавства у 2017 році.
15. Робоча поїздка в Тернопільський та
Зборівський
райони
з
питань
ознайомлення
з
об’єктами,
що
пропонуються для участі у конкурсі
проектів, фінансування яких у 2017 році
буде здійснюватися за рахунок коштів з
Державного
фонду
регіонального
розвитку, а також коштів державного
бюджету на розвиток інфраструктури
ОТГ
16. Нарада щодо врегулювання питання
використання земельних ділянок.

16
лютого

Вонс І.В., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Юрик Ю.З., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату ОДА
Барна С.С., відділ роботи
із зверненнями
громадян апарату ОДА
Крисак І.Б., управління з
питань цивільного
захисту населення ОДА

16
лютого

Крисак І.Б., департамент
агропромислового
розвитку ОДА

16
лютого

Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

16
лютого

Вонс І.В., юридичний
відділ апарату ОДА

17. Засідання міжвідомчої робочої групи з
питань забезпечення реалізації рішень
спрямованих на підвищення оплати праці
та дотримання законодавства в частині
мінімальної заробітної плати.
18. Нарада
з
питань
підготовки
Міжнародного інвестиційного Форуму
“Тернопільщина Invest 2017”.

16
лютого

Вонс І.В., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

16
лютого

19. Зустрічі з керівниками професійнотехнічних навчальних закладів області
щодо забезпечення діяльності освітніх
закладів.
20. Покладання квітів до пам’ятника Йосипа
Сліпого - патріарха Української грекокатолицької церкви з нагоди відзначення
125-ї річниці від Дня народження

16
лютого

Вонс І.В., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

16
лютого

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

3
ОДА
21. Підписання меморандуму про співпрацю
між
облдержадміністрацією
та
громадською
організацією
«Тернопільський прес-клуб».
22. Вечір-пам’яті «А сотню вже зустріли
небеса…» до Дня Героїв Небесної Сотні.

16
лютого

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ
інформаційної
діяльності ОДА

16
лютого

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

23. Засідання робочої групи з питань
встановлення пенсій за особливі заслуги
перед
Україною
при
облдержадміністрації.
24. Концерт народного аматорського гурту
воїнів-афганців «Долг», з нагоди 28-ї
річниці виведення військ з Афганістану
25. Розширене засідання регіональної ради
підприємців при облдержадміністрації.

16
лютого

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

16
лютого

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

16
лютого

26. Урочистості з нагоди відзначення 125-ї
річниці від Дня народження Йосипа
Сліпого - патріарха Української грекокатолицької церкви.
27. Прийом громадян.

17
лютого

департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Барна С.С., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національносте ОДА
Крисак І.Б., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату ОДА

17
Лютого

28. Нарада з питань відшкодування витрат за
пільговий проїзд окремих категорій
громадян.

17
лютого

29. Спільне
засідання
департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
та
президії
обласного
об’єднання
ради
сільськогосподарських підприємств з
питань роботи цукрової галузі в 2017
році.
30. Відкриття виставки до 125-ї річниці від
Дня народження Йосипа Сліпого,
кардинала, патріарха.

17
лютого

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

17
лютого

Крисак І.Б., управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового
розвитку ОДА

Юрик Ю.З., Державний
архів
Тернопільської
області
І.В. ВОНС

