ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 20 по 26 березня 2017 року

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Крисак І.Б., управління з
питань цивільного захисту
населення ОДА

Нарада з питань здійснення контролю за
виконанням вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань
цивільного захисту, техногенної і
пожежної
безпеки
та
діяльності
аварійно-рятувальних
служб
у
Тернопільській області.
Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
Нарада з питань розроблення проекту
змін до обласної програми забезпечення
молоді житлом на 2014 – 2017 роки.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

20
березня

5.

Засідання робочої групи з розгляду
колективного звернення громадян м.
Тернопіль щодо заборони проведення
реконструкції котельні та використання
альтернативних видів палива.

21
березня

6.

Робоча поїздка до комунальної установи
Тернопільської
обласної
ради
«Микулинецька
обласна
фізіотерапевтична лікарня реабілітації»
з питань завершення будівництва
біологічних очисних споруд.
Робоча поїздка в Гримайлівську
об’єднану територіальну громаду щодо
вирішення
проблемних
питань
діяльності ОТГ.
Засідання обласної ради професійних
спілок з питань підсумків роботи у 2016
році.
Засідання
обласного
конкурсного
комітету з визначення підприємства для
здійснення функцій робочого органу з
підготовки матеріалів для проведення

21
березня

Крисак І.Б., управління
капітального
будівництва
ОДА

21
березня

Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

21
березня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
управління
розвитку
інфраструктури, транспорту
та енергозбереження ОДА

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

20
березня
20
березня
21
березня

21
березня

Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Крисак
І.Б.
управління
екології
та
природних
ресурсів ОДА

2
конкурсу на перевезення пасажирів на
автобусних
маршрутах
загального
користування.
10. Відео-нарада з керівництвом районних
державних адміністрацій.

15. Робоча поїздка в Борщівський район.

23
березня

Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна
С.С.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Юрик Ю.З., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

16. Засідання колегії департаменту фінансів
облдержадміністрації.

23
березня

Крисак І.Б.,
фінансів ОДА

17. Робоча
поїздка
в
Колодненську
об’єднану територіальну громаду щодо
вирішення
проблемних
питань
діяльності ОТГ.
18. Засідання призовної комісії.

23
березня

Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

23
березня

19. Нарада
з
питань
забезпечення
належного
виконання
місцевих
бюджетів у 2017 році.
20. Засідання колегії відділу сім’ї та молоді
облдержадміністрації.

23
березня

Юрик Ю.З., сектор з питань
запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та оборонної роботи апарату
ОДА
департамент фінансів ОДА

23
березня

Юрик Ю.З., відділу сім’ї та
молоді ОДА

21. Зустріч з делегацією керівництва
аеропорту «Жешув-Ясьонка».

24
березня

22. Нарада з питань підготовки концепції
щодо створення Індустріальних парків в
області.

24
березня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Барна С.С., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

22
березня

11. Засідання організаційного комітету з
підготовки та проведення в області
Міжнародного інвестиційного Форуму
«Тернопільщини Invest -2017».
12. Зустріч з представником компанії
«Укрекоенергосистеми»
з
питань
встановлення
на території області
сонячних електричних станцій.
13. Виїзний
прийом
громадян
в
Монастириському районі.

22
березня

14. Засідання робочої групи
гуманітарної допомоги.

22
березня

з

питань

22
березня

22
березня

департамент

23. Виїзний
прийом
Заліщицькому районі.

громадян

3
в

24. Засідання
міжвідомчого
координаційного
штабу
щодо
соціального забезпечення громадян, які
переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення
антитерористичної операції.

24
березня

25. Підписання меморандуму громадського
сприяння
територіальній
обороні
України.

24
березня

26. Засідання експертно-перевірної комісії
Державного архіву області.

24
березня

Крисак І.Б., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Крисак І.Б., управління
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій
у Тернопільській області та
управління
з
питань
цивільного
захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., сектор з питань
запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та оборонної роботи апарату
ОДА
державний
архів
Тернопільської області

27. Фінал
районних
етапів
XVІ
інтелектуальних змагань для дітей
«Унікум» спільно з громадською
організацією «КРОКС».
28. Обласний
фестиваль
кобзарського
мистецтва «Кобза».

25
березня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

26
березня

Юрик Ю.З.,
культури ОДА

Заступник голови
обласної державної адміністрації

24
березня

управління

Ю.З.ЮРИК

