ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 15 по 21 травня 2017 року

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Відео-нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Співбесіди з головами районних
державних адміністрацій.

15
травня

Засідання регіональної комісії з оцінки
та
забезпечення
проведення
конкурсного відбору інвестиційних
програм та проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку.
Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
Засідання
комісії
при
обласній
державній
адміністрації
щодо
попереднього
розгляду
питань,
пов’язаних
з
нагородженням
державними нагородами і відзнаками
та почесними званнями України.
Засідання робочої групи з питань
гуманітарної
допомоги
при
облдержадміністрації.
Зустріч
з
головою
федерації
профспілок України.

15
травня

8.

Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

16
травня

9.

Прийом громадян.

16
травня

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10. Науково-практична конференція з
міжнародною
участю
на
тему:
«Актуальні
питання
діагностики,
лікування,
раціональної
фармакотерапії, диспансеризації та

15
травня

15
травня
15
травня

15
травня
16
травня

16
травня

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
Валов О.В., Вонс І.В.,
Юрик Ю.З. департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Крисак І.Б., Вонс І.В.,
Юрик Ю.З., підпорядковані
структурні підрозділи ОДА
Вонс І.В., відділ управління
персоналом апарату ОДА

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
департамент
соціального
захисту населення ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Вонс І.В., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

2
реабілітації
лікаря».

в

практиці

сімейного

11. Засідання робочої групи з вивчення
питання реформування бібліотечної
системи області.
12. Засідання робочої групи з питань
проведення Всеукраїнської прощі
матерів загиблих Героїв Небесної
Сотні та учасників антитерористичної
операції в Марійському духовному
центрі в с. Зарваниця.
13. Прийом громадян.

16
травня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

16
травня

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

17
травня

Юрик Ю.З., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА

14. Засідання регіональної ради з питань
розвитку професійної освіти.

17
травня

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

15. Нагородження
кращих
науковців
області з нагоди Дня науки.

17
травня

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

16. Засідання організаційного комітету з
підготовки та проведення в області
Міжнародного інвестиційного Форуму
«Тернопільщини Invest -2017».
17. Засідання експертної комісії з питань
таємниць облдержадміністрації

17
травня

18. Прийом громадян.

18
травня

19. Засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при обласній
державній адміністрації
20. Ознайомлення
із
завершенням
реконструкції
приміщення
територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів
та
одиноких непрацездатних громадян в
с. Великі Дедеркали Шумського
району та очисних споруд в м. Почаїв.
21. Тренінг на тему: «Програмно-цільове
бюджетування
в
умовах
децентралізації»
за
підтримки
Інституту бюджету та соціальноекономічних
досліджень
для
працівників
фінансових
органів

18
травня

Вонс
І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Вонс І.В., сектор режимносекретної роботи апарату
ОДА
Крисак І.Б.., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Крисак І.Б. управління з
питань цивільного захисту
населення ОДА

17
травня

18
травня

Крисак І.Б., управління
капітального будівництва
ОДА

18
травня

Вонс І.В., департамент
фінансів ОДА

3
22.

23.

24.

25.

області.
Нарада з питань впровадження в
облдержадміністрації
програми
«Електронна Тернопільщина».
Науково-практична конференція з
міжнародною
участю
на
тему:
«Сучасні підходи до вищої освіти в
Україні».
Засідання робочої групи з питань
проведення заходів з нагоди 80-х
роковин Великого терору – масових
політичних репресій 1937-1938 років в
Україні.
Національно-патріотична гра «Легенда
УПА».

26. Покладання квітів до
Героїв Небесної сотні.

пам’ятника

27. Обласний
фестиваль
–
«Гордість і надія Тернопілля».

форум

18
травня

Вонс І.В., загальний відділ
апарату ОДА

18
травня

Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

18
травня

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

19
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді ОДА

19
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
з
питань
внутрішньої
політики.
релігії та національностей
ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і науки
ОДА
Крисак І.Б., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА

19
травня

28. Прийом громадян.

19
травня

29. Засідання
міжвідомчого
координаційного
штабу
щодо
соціального забезпечення громадян,
які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів
проведення
антитерористичної
операції.
30. Тренінг на тему: «Програмно-цільове
бюджетування
в
умовах
децентралізації»
за
підтримки
Інституту бюджету та соціальноекономічних
досліджень
для
працівників
фінансових
органів
області.
31. Засідання комісії обласної державної
адміністрації з попереднього розгляду
документації із землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та
надання дозволу на її виготовлення,

19
травня

19
травня

19
травня

Крисак І.Б., управління
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
у Тернопільській області та
управління
з
питань
цивільного
захисту
населення ОДА
Вонс І.В., департамент
фінансів ОДА

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

4
матеріалів
погодження
місця
розташування об'єктів, встановлення
ставок орендної плати та питань
купівлі - продажу земельних ділянок
державної власності.
32. Проведення внутрішнього фінансового
аудиту в Заліщицькій районній
державній адміністрації.
33. Всеукраїнська проща родин загиблих
Героїв Небесної Сотні та учасників
антитерористичної
операції
в
Марійському духовному центрі в
с. Зарваниця.
34. Всеукраїнська акція «Наукові пікніки».
35. Заходи з нагоди 80-х роковин
Великого терору – масових політичних
репресій 1937-1938 років в Україні та
Дня Героїв.
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

15 - 19
травня

сектор
внутрішнього
аудиту ОДА

21
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
з
питань
внутрішньої
політики.
релігії та національностей
ОДА
Барна С.С., відділ сім’ї та
молоді ОДА

21
травня
21
травня

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

