ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 16 по 22 жовтня 2017 року

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада
з
головами
районних
17
Барна С.С., Вонс І.В.,
державних
адміністрацій,
головами
жовтня
організаційний відділ
об’єднаних територіальних громад області.
апарату ОДА
2. Нарада
з
питань
експлуатаційного
17
Барна С.С., Крисак
утримання автомобільних доріг загального
жовтня
І.Б.,
управління
користування.
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства ОДА
3. Нарада з керівниками підпорядкованих
17
Крисак І.Б., Валов
структурних
підрозділів
жовтня
О.В., Юрик Ю.З., Вонс
облдержадміністрації.
І.В.,
підпорядковані
структурні підрозділи
ОДА
4. Участь
в
селекторній
нараді
з
17
Юрик
Ю.З.,
Міністерством соціальної політики України
жовтня
департамент
щодо належної організації у 2017 році
соціального
захисту
надання
послуг
санаторно-курортного
населення ОДА
лікування та ефективного використання
бюджетних коштів.
5.

Прийом громадян.

17
жовтня

6.

Благодійна акція для дітей соціальнонезахищених категорій.

18
жовтня

7.

Робоча поїздка в Гусятинський район.

18
жовтня

8.

Робоча поїздка в м. Кременець з питань
будівництва
каналізаційних
очисних
споруд.

18
жовтня

9.

Ознайомлення із проведеними роботами на
об’єктах інфраструктури, які фінансуються
з
Державного
фонду
регіонального
розвитку у 2017 році в Лановецькому та

18
жовтня

Вонс І.В., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату
ОДА
Барна С.С., Юрик
Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА
Барна
С.С.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Крисак
І.Б.,
управління екології та
природних
ресурсів
ОДА
Крисак
І.Б.,
управління
капітального
будівництва ОДА

2
Кременецькому районах.
10. Навчання членів дільничних виборчих
комісій
за
участю
представників
Центральної виборчої комісії.
11. Засідання робочої групи з питань
узгодження заборгованості з різниці в
тарифах.

18
жовтня

12. Нарада з питань виконання регіонального
плану заходів з розвитку місцевого
самоврядування.

18
жовтня

13. Зустріч з керівниками банківських установ
області з питань фінансово-кредитної
підтримки
малого
та
середнього
підприємництва та укладання угод про
співпрацю
з
«Центром
підтримки
підприємництва»
департаменту
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації.

18
жовтня

14. Прийом громадян.

18
жовтня

15. Засідання колегії служби у справах дітей
облдержадміністрації.

18
жовтня

Юрик Ю.З., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату
ОДА
Юрик Ю.З., служба у
справах дітей ОДА

16. Заходи з нагоди відзначення Європейського
дня боротьби з торгівлею людьми.

18
жовтня

Юрик Ю.З., відділ
сім’ї та молоді ОДА

17. Прийом громадян.

19
жовтня

Барна С.С., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату
ОДА

18. Зустріч з експертами програми ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток орієнтований на
громаду» з питань підготовки концепції
функціонування в Тернопільській області
Центрів надання адміністративних послуг в
умовах децентралізації.
19. Засідання комісії при обласній державній
адміністрації щодо попереднього розгляду

19
жовтня

Вонс І.В., Валов О.В.,
департамент
економічного розвитку
і торгівлі ОДА

19
жовтня

Вонс І.В., управління
персоналом
апарату

18
жовтня

Валов
О.В.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Валов О.В. управління
житлово
–
комунального
господарства
та
енергозбереження
ОДА
Валов О.В.,
управління
містобудування та
архітектури ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку
і торгівлі ОДА

3
питань, пов’язаних з нагородженням
державними нагородами і відзнаками та
почесними званнями України.
20. Відкриття
виставки
Тетяни
Балбус:
живопис, графіка, колажі.

ОДА

19
жовтня

21. Марш патріотів учасників та переможців
дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура») під гаслом
«Україна-це сила. Україна – єдина».

20
жовтня

22. Зустріч
з
Угорською
закордонних українців.

делегацією

20
жовтня

23. Співбесіди з керівниками структурних
підрозділів облдержадміністрації.

17 - 20
жовтня

24. Прийом громадян.

20
жовтня

25. Сільськогосподарська
ярмарка
м. Тернопіль та на ринках області.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

в

21
жовтня

Юрик
Ю.З.,
управління культури
ОДА
Барна С.С., Юрик
Ю.З., управління
освіти і науки ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату
ОДА
Барна С.С.,
Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового
розвитку ОДА
І.В.ВОНС

