ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 21 по 27 серпня 2017 року

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Відео-нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
Нарада з питань підготовки висновків
за результатами розгляду проектних
заявок
на
проекти
формування
інфраструктури
об’єднаних
територіальних
громад,
які
фінансуватимуться
за
рахунок
субвенції з Державного бюджету
місцевим бюджетам.
Засідання
обласної
науковометодичної конференції «Реалізація
концептуальних
засад
Нової
української
школи
в
системі
реформування
освітньої
галузі
Тернопільської області».
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

21
серпня

6.

Робоча поїздка в Чортківський район.

7.

1.

2.

3.

21
серпня
21
серпня

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., Валов О.В.,
Юрик Ю.З., підпорядковані
структурні підрозділи ОДА
Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА

21
серпня

Юрик Ю.З., Тернопільський
обласний
комунальний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти

22
серпня

22
серпня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА
Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

Виїзне засідання колегії управління
освіти і науки облдержадміністрації.

22
серпня

Барна
С.С.,
управління
освіти і науки ОДА

8.

Засідання
колегії
департаменту
фінансів облдержадміністрації.

22
серпня

Вонс
І.В.,
фінансів ОДА

9.

Розширене засідання штабу з питань
підготовки
об’єктів
житловокомунального господарства та об’єктів
соціальної сфери до роботи в осінньозимовий період 2017/2018 року,

22
серпня

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

4.

5.

департамент

2
запобігання аваріям та проведення
оперативних відновлювальних робіт на
цих об’єктах та забезпечення сталого
проходження опалювального сезону.
10. Засідання круглого столу з питань
реформування пенсійної реформи.

22
серпня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
департамент
соціального
захисту населення ОДА
Юрик Ю.З., Державний
архів Тернопільської області

11. Відкриття виставки з нагоди 26-ї
річниці Незалежності України «Живи
у віках, Україно».
12. Засідання
сесії
Тернопільської
обласної ради.

22
серпня
23
серпня

Керівництво ОДА

13. Урочисті заходи з нагоди
Державного Прапора України.

Дня

23
серпня

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

23
серпня

Керівництво ОДА,
управління з питань
внутрішньої політики,
релігії та національностей,
управління культури ОДА
Крисак І.Б., управління
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій
у Тернопільській області та
управління
з
питань
цивільного
захисту
населення ОДА

15. Урочисті заходи з нагоди відзначення в
області 26-ї річниці проголошення
незалежності України.

24
серпня

16. Свято замку в м. Збараж.

24
серпня

17. Фінал кубку Тернопільської області з
футболу.

24
серпня

Заступник голови
обласної державної адміністрації

Керівництво ОДА,
управління з питань
внутрішньої політики,
релігії та національностей,
управління культури ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури ОДА,
Збаразька РДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
фізичної
культури та спорту ОДА
Ю.З.ЮРИК

