ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 18 по 24 грудня 2017 року

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Крисак І.Б.,
організаційний
відділ
апарату ОДА

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

18
грудня

3.

Засідання Наглядової ради установи
«Агенція регіонального розвитку в
Тернопільській області».

18
грудня

4.

Співбесіди
з
головами
райдержадміністрацій щодо змін в
структурі
районних
комунальних
закладів первинної медико-санітарної
допомоги.
Благодійна акція з нагоди Дня свята
Миколая «З турботою про дитину» для
дітей
Тернопільського
обласного
навчально-реабілітаційного центру.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

18
грудня

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

19
грудня

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

19
грудня

7.

XXIII обласний фестиваль творчості
дітей з особливими потребами «Повір у
себе».

19
грудня

8.

Вручення премій переможцям конкурсу
на здобуття премії ім. І.Марчука.

20
грудня

Крисак І.Б., управління
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього господарства
ОДА
Юрик Ю.З.,
Тернопільський обласний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури ОДА

9.

Святкові заходи до Дня свята Миколая
для дітей, батьки яких є учасниками
антитерористичної операції.

20
грудня

1.

2.

5.

6.

18
грудня

Крисак І.Б.,
Валов
О.В.,
Юрик
Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Валов О.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

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

2
10. Робоча поїздка в Козівський район з
питань ознайомлення із завершенням
реконструкції даху загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступеня №3 в смт.
Козова.
11. Засідання ліцензійної комісії щодо
корегування потужностей ліцензіатів у
сфері теплопостачання.

20
грудня

Крисак І.Б., управління
капітального будівництва
ОДА

20
грудня

12. Засідання колегії управління культури
облдержадміністрації.

20
грудня

Валов О.В., управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

13. Святкові заходи до Дня свята Миколая
для
дітей
соціально-незахищених
категорій.
14. Виїзне засідання обласної робочої групи
з питань забезпечення реалізації рішень,
спрямованих на підвищення рівня
оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної
заробітної плати в Збаразькому районі.
15. Робоча поїздка в Теребовлянський
район.

20
грудня

Юрик Ю.З, служба у
справах дітей ОДА

20
грудня

департамент соціального
захисту населення ОДА

21
грудня

Барна С.С.,
організаційний
апарату ОДА

16. Зустріч із представниками НімецькоУкраїнського фонду щодо обговорення
співпраці
з
Тернопільською
облдержадміністрацією.
17. Засідання колегії управління житловокомунального
господарства
та
енергозбереження ОДА

21
грудня

Барна С.С., Вонс І.В.,
департамент економічного
розвитку і торгівлі ОДА

21
грудня

18. Засідання
комітету
забезпечення
доступності
інвалідів
та
інших
маломобільних груп населення.

21
грудня

Валов О.В., управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

19. Засідання
колегії
департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації.

21
грудня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

20. Засідання сесії Тернопільської обласної
ради.

22
грудня

Керівництво ОДА

відділ

3
21. Благодійна акція «Від Миколая до
Різдва» для дітей, батьки яких загинули
під час проведення антитерористичної
операції.
22. Різдвяний концерт «Україна та світ
святкують Різдво Христове разом».

23. Обласна благодійна акція «Від Миколая
до Різдва» для дітей соціальнонезахищених категорій.

Заступник голови
обласної державної адміністрації

22
грудня

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

24
грудня

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

протягом

тижня

Ю.З.ЮРИК

