ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 21 по 27 травня 2018 року

з/п

Назва заходу

Дата
проведення

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

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

21
травня

3.

Підсумкова нарада щодо підготовки
до
проведення
Міжнародного
інвестиційного
Форуму
„Тернопільщина Invest – 2018”

21
травня

4.

Нарада
з
питання
організації
виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 4 квітня 2018
року № 201-р "Про затвердження
розподілу
обсягу
субвенції
з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
формування
інфраструктури
об’єднаних
територіальних громад у 2018 році"
Ознайомлення з діяльністю окремих
промислових підприємств.

21
травня

Валов
О.В.,
управління
містобудування і архітектури
ОДА

21
травня

Барна
С.С.,
економічного
торгівлі ОДА

22
травня

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

22
травня

Барна
С.С.,
Вонс
І.В.,
департаменту фінансів ОДА

1.

2.

5.

6.

7.

Засідання круглого столу за участі
керівництва ОДА з представниками
Програми «U-LEAD з Європою» та
офісом
залучення
інвестицій
«UkraineInvest» щодо представлення
туристичного,
агропромислового
розвитку
та альтернативної
енергетики потенціалів області
Засідання
колегії
департаменту
фінансів ОДА

21
травня

Барна С.С., організаційний
відділ
апарату
ОДА,
підпорядковані
структурні
підрозділи ОДА
Барна
С.С.,
Вонс
І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

департамент
розвитку
і

8.

9.
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Нарада з питань реєстрації та
закупівлі
сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва по
програмі
часткової
компенсації
вартості
сільськогосподарської
техніки та обладнання вітчизняного
виробництва
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування загального
користування

22
травня

Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового розвитку
ОДА

22
травня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА
Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА

10. Нарада з питання визначення потреби
коштів для фінансування бюджетної
програми
"Державне
пільгове
кредитування
індивідуальних
сільських
забудівників
на
будівництво
(реконструкцію)
та
придбання
житла"
за
кошти
загального
фонду
державного
бюджету
11. Тематична зустріч з представниками
Програми ,,U-LEAD з Європою” з
метою налагодження співпраці між
Тернопільською ОДА, Програмою
,,U-LEAD з Європою” та офісом
Ukraineinvest
щодо
реалізації
Проекту: ,,Розвиток інституційної
спроможності в залученні інвестицій
на
регіональному
рівні:
Тернопільська область
12. Урочисті заходи з нагоди відзначення
100-річчя Товариства Червоного
Хреста України

22
травня

22
травня

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

22
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
департамент
охорони
здоров’я ОДА

13. Урочисті заходи з нагоди відзначення
25-ти річчя заснування факультету
мистецтва ТНПУ

22
травня

Юрик
Ю.З.,
управління
освіти і науки ОДА

14. Нарада з керівниками харчових та
переробних підприємств області з
питань підготовки до участі у ХХХ
міжнародній виставці «Агро - 2018»
15. Виїзна зустріч
в Заліщицькому
районі з метою ознайомлення із
туристичним
потенціалом
району представників Програми «U-

22
травня

Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового розвитку
та управління культури ОДА

23
травня

Вонс
І.В.,
економічного
торгівлі ОДА

департамент
розвитку
і
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LEAD з Європою» та офісу залучення
інвестицій «UkraineInvest».
16. Ознайомлення
з
об’єктами
незавершеного будівництва.

23
травня

Крисаком І.Б., управління
капітального
будівництва ОДА

17. Презентація
проекту
Схеми
планування території Тернопільської
області

23
травня

Барна С.С., Валов О.В.,
управління містобудування та
архітектури ОДА

18. Молодіжно-мистецька акція з нагоди
Дня Героїв «Вклонімося низько тим,
хто буде вічно жити в наших молодих
серцях»
19. Міжнародний інвестиційний форум
,,Тернопільщина Invest -2018”.

23
травня

Юрик Ю.З., відділ у справах
сім’ї та молоді

24-25
травня

20. Розширене
відео-засідання
регіональної
комісії
з
питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних
ситуацій
при
Тернопільські ОДА
21. Круглий стіл щодо обговорення
плану реалізації Проекту: «Розвиток
інституційної
спроможності
в
залученні
інвестицій
на
регіональному рівні: Тернопільська
область»
22. Зустріч з офіційними делегаціями в
рамках міжнародного інвестиційного
форуму

24
травня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
Вонс І.В., Валов О.В., Юрик
Ю.З.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
ОДА,
департамент
агропромислового розвитку,
управління культури, відділ
туризму ОДА
Крисак І.Б., управління з
питань цивільного захисту
населення

23. Участь у святі останнього дзвоника в
загальноосвітніх закладах області.

25
травня

25
травня

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

25
травня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
Вонс І.В., Валов О.В., Юрик
Ю.З.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Керівництво області

4
24. Регіональний
етнофестиваль
бджільництва ,,Медове Тернопілля”

26-27
травня

25. ХІІІ
Міжобласний
мистецькокраєзнавчий фестиваль ,,Братина”

27-28
травня

26. 6- і Наукові Пікніки

27
травня

Керівник апарату
обласної державної адміністрації
Лимар 52 33 14

Барна С.С.,
Крисак І.Б.,
Юрик Ю.З., департамент
агропромислового розвитку
управління культури ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури ОДА

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

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

