ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 18 по 24 червня 2018 року

з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Відео - нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Нарада з керівникам структурних
підрозділів облдержадміністрації.

18
червня

Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.
Нарада з питань реєстрації та закупівлі
сільськогосподарської
техніки
вітчизняного виробництва по програмі
часткової
компенсації
вартості
сільськогосподарської
техніки
та
обладнання вітчизняного виробництва.
Прийом громадян.

18
червня

Засідання організаційного комітету з
підготовки та відзначення в області 75ї річниці проведення ІІІ Надзвичайного
Великого Збору ОУН.
Нарада
з
питань
організації
проведення фестивалю «Файне місто»
в м. Тернопіль.
Зустріч
з
Надзвичайним
та
повноважним Послом США в Україні
пані Марі Йованович.

18
червня

Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

19
червня

10. Семінар на тему: «Надання населенню
субсидій».

19
червня

11. Відкриття
дзеркальної
зали
у
Вишнівецькому палацовому комплексі
за
участю
Надзвичайного
та
повноважного Посла США в Україні

20
червня

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

18
червня

18
червня

18
червня

18
червня
19
червня

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна
С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА

Барна
С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Валов О.В., Юрик Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Валов О.В., департамент
агропромислового
розвитку ОДА

Валов О.В., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Юрик Ю.З., управління з
питань внутрішньої
політики, релігії та
національностей ОДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА
Барна С.С., управління
міжнародного
співробітництва та
фандрайзингу ОДА
Валов О.В., управління
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього господарства
ОДА
департамент соціального
захисту населення ОДА
Барна С.С., управління
міжнародного
співробітництва та
фандрайзингу ОДА

2
пані Марі Йованович.
12. Засідання територіальної комісії з
питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах.

20
червня

13. Прийом громадян.

20
червня

14. Засідання колегії управління культури
облдержадміністрації.

20
червня

15. Прийом громадян.

21
червня

16. Урочисті заходи
державної служби.

з

нагоди

Дня

21
червня

17. Засідання
колегії
департаменту
соціального
захисту
населення
обласної державної адміністрації.
18. Науково-етнографічна
конференція
«Особливості
традиційного
лемківського костюму».
19. Засідання колегії
департаменту
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації.
20. Заходи, пов’язані із Днем Скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в
Україні.

21
червня

21. Засідання
колегії
департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації.
22. Засідання колегії управління освіти і
науки
обласної
державної
адміністрації.
23. Семінар – навчання для представників
об’єднаних територіальних громад
області з питань створення та
забезпечення функціонування центрів
надання адміністративних послуг.
24. Обласний форум для молоді.

22
червня

21
червня
21
червня
22
червня

22
червня

Валов О.В., управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження ОДА
Юрик Ю.З., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА
Барна С.С., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Керівництво
ОДА,
структурні
підрозділи
ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА
департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Юрик Ю.З., управління з
питань внутрішньої
політики, релігії та
національностей ОДА
Валов О.В., департамент
агропромислового
розвитку ОДА
Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

22
червня

департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

23
червня

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

3
25. Урочисте
нагородження
кращих
молодих людей області приурочений
Дню молоді.
26. Відкриття обласного турніру з міні
футболу
«Кубок
голови
облдержадміністрації»
присвячений
Дню Конституції України.
27. Парад
випускників
2018
міста
Тернополя.

23
червня

28. Проща медичних працівників області в
Марійському духовному центрі у с.
Зарваниця.
29. Всеукраїнський олімпійський день
присвячений
Дню
Конституції
України.
30. Молодіжна
акція
«Містечко
мультиспорту».

23
червня

31. Прес-тур для журналістів Республіки
Польща.

22 - 24
червня

Керівник апарату
обласної державної адміністрації
Олещук 52 33 14

23
червня

23
червня

24
червня
24
червня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді
ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
фізичної
культури та спорту ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і науки
ОДА
Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
фізичної
культури та спорту ОДА
Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА
відділ туризму ОДА

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

