ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 19 по 25 лютого 2018 року
№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

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

Відео - нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Зустріч з представниками компанії
ONUR Турецька Республіка з питань
розвитку інфраструктури та реалізації
будівельних
проектів
у
Тернопільській області.
Засідання регіональної
комісії з
питань
техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
при обласній державній адміністрації.
Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.

19
лютого

Засідання конкурсу щодо визначення
програм розроблених інститутами
громадянського
суспільства
Тернопільської
області
на
2018 рік, для
реалізації яких
надається фінансова підтримка.
Нарада
щодо
впровадження
електронного
документообігу
в
облдержадміністрації.

19
лютого

Молебень та покладання квітів до
пам’ятника Героїв Небесної Сотні.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

20
лютого
20
лютого

Документальна виставка «Рабів до
раю не пускають», приуроченої
вшануванню Пам’яті Героїв Небесної
Сотні.
10. Прийом громадян.

20
лютого

Вонс І.В., відділ
інформаційно –
комп’ютерного забезпечення
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури ОДА
Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА
Юрик Ю.З., державний архів
області

20
лютого

Вонс І.В., відділ роботи із
зверненнями громадян

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

19
лютого

Барна
С.С.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

19
лютого

Крисак І.Б., управління з
питань цивільного захисту
населення ОДА

19
лютого

Крисак І.Б.,Валов О.В., Вонс
І.В.,
Юрик
Ю.З.,
підпорядковані
структурні
підрозділи ОДА
Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

19
лютого

2
апарату ОДА
11. Проведення бізнес - курсу «Матриця
успішного бізнесу».

20
лютого

12. Нарада
з
питань
соціальноекономічного розвитку громад у 2018
році та підготовки проектів, що
будуть фінансуватися за кошти
державного бюджету, з урахуванням
змін містобудівного законодавства.
13. Засідання регіональної комісії з
оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору інвестиційних
програм та проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку.
14. Ознайомлення
з
виробничою
діяльністю ПП «Альма-Віта» в м.
Теребовля.
15. Засідання конкурсної комісії з
відбору учасників на участь в
Програмі інкубації.

21
лютого

16. Засідання комісії з питань підготовки
висновку щодо доцільності надання
дозволів на право користування
пільгами з оподаткування.
17. Бранч-зустріч у форматі «World Cafe»
щодо обговорення подальших шляхів
та пріоритетних сфер для нарощення
інвестицій
в
економіку
Тернопільщини.
18. Вручення посвідчень учасникам –
добровольцям
антитерористичної
операції.
19. Селекторна нарада
Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
з
питань
сталого
проходження опалювального сезону
2017/2018 року та стану розрахунків
підприємств паливно-енергетичного

21
лютого

департамент
економічного
розвитку і торгівлі
ОДА
Барна С.С., Валов О.В.,
управління містобудування та
архітектури ОДА

21
лютого

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

21
лютого

Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА
Вонс
І.В.,
департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

21
лютого

22
лютого

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

22
лютого

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
департамент
соціального
захисту населення ОДА
Валов
О.В.,
управління
житлово - комунального та
енергозбереження ОДА

22
лютого

3
комплексу за енергоносії.

20. Засідання колегії управління освіти і
науки облдержадміністрації.
21. Засідання
колегії
департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації.
22. Виїзний
прийом
громадян
в
Підволочиському районі.

22
лютого
23
лютого

23. Засідання робочої групи щодо
розробки
проекту
фінансовокредитної підтримки суб’єктів малого
та середнього підприємництва в
Тернопільські області.
24. Фотовиставка фондових матеріалів
«Герої не вмирають…» приуроченої
вшануванню Пам’яті Героїв Небесної
Сотні.

23
лютого

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

23
лютого

упродовж
тижня

Юрик
Ю.З.,
управління
освіти і науки ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА
Крисак І.Б., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Вонс
І.В.,
департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
ОДА
управління культури ОДА

І.В.ВОНС

