ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 22 по 28 січня 2018 року

№
з/п

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
культури,
управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігії та національностей
ОДА, Тернопільська міська
рада
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
культури,
управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігії та національностей,
відділ туризму ОДА та
Гусятинська РДА
Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

Назва заходу

Дата
проведення

1.

Покладання квітів на могилу Січовим
Стрільцям з нагоди відзначення дня
Соборності України.

22
січня

2.

Міжобласне театралізоване свято
«Збруч – ріка єднання», присвячене
99-й річниці
Дню Соборності
України.

22
січня

3.

Відео-нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

23
січня

Вручення медичного обладнання
КУТОР
«Тернопільська
обласна
дитяча клінічна лікарня» придбаного
в рамках Всеукраїнської акції «Від
серця до серця».
Вручення посвідчень добровольця –
учасника
бойових
дій
антитерористичної операції.

23
січня

23
січня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
департамент
соціального
захисту населення ОДА

Нарада щодо підготовки участі
підприємств
агропромислового
комплексу
в
Міжнародному
інвестиційному
форумі
«Тернопільщина Invest - 2018».
Робоча поїздка в Бучацький район з
питань ознайомлення із проведеними
роботами
на
об’єктах,
які
фінансуються з державного фонду
регіонального розвитку в районі та

23
січня

Крисак І.Б., департамент
агропромислового
розвитку ОДА

23
січня

Крисак І.Б., управління
капітального будівництва
ОДА

4.

5.

6.

7.

8.

23
січня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління регіонального
розвитку, інфраструктури
та
дорожнього
господарства ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді ОДА

2
інвентаризацію
доріг
загального
користування місцевого значення.

Нарада з питань реалізації державної
політики
в
галузі
зайнятості
населення.

23
січня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

10. Документальна виставка приурочена
100-чю бою під Крутами та
проголошенню акту Злуки УНР та
ЗУНР «Україна: Один народ – одна
держава».
11. Творчий звіт мистецьких колективів
Кременецького району, присвячений
99-й річниці Соборності України,
«Соборній Україні слава нині і
повік».
12. Нагородження кращих спортсменів та
тренерів області в номінації «Герої
спортивного року Тернопільщини 2017».
13. Робоча поїздка в Байковецьку
об’єднану територіальну громаду.

23
січня

Юрик Ю.З.,
архів області

23
січня

Юрик Ю.З., управління
культури
ОДА
та
Кременецька РДА

24
січня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
фізичної
культури та спорту ОДА

24
січня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

14. Нарада з керівниками структурних
підрозділів облдержадміністрації.

24
січня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

15. Закриття
обласного
туру
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель
року 2017».

24
січня

Юрик Ю.З,, управління
освіти і науки ОДА

16. Презентація проекту розвитку еко- та
агротуризму туристичної дестинації
«Тернопільське Придністер’я».

25
січня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
відділ туризму ОДА

17. Нарада
щодо
забезпечення
безперебійних
пасажирських
перевезень на автобусних маршрутах
області.

25
січня

18. Засідання
колегії
департаменту
фінансів облдержадміністрації.

25
січня

Крисак І.Б., управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього господарства
ОДА
департамент фінансів ОДА

9.

Державний

3
19. Засідання
комісії
облдержадміністрації
щодо
ліцензування
провадження
господарської
діяльності
з
виробництва
теплової
енергії,
транспортування її магістральними та
місцевими
(розподільчими)
тепловими мережами, постачання
теплової енергії, крім виробництва,
транспортування
та
постачання
теплової енергії за нерегульованим
тарифом
щодо
корегування
потужностей ліцензіатів у сфері
теплопостачання.
20. Презентація книги від сім’ї Королюк
Параски.

25
січня

управління
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження ОДА

26
січня

21. Робоча поїздка в Монастириський
район з питань визначення земельної
ділянки
під
будівництво
ветсанзаводу.
22. Військово-патріотичний захід для
дітей та молоді «Пам’ятай про крути»
в рамках відзначення 100-чя бою під
залізничною станцією Крути.
23. Засідання робочої групи з питань
впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних проектів.

26
січня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
культури,
управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігії та національностей
ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового
розвитку ОДА

24. Проведення
фінансового аудиту
райдержадміністрації.

внутрішнього
в Бучацькій

25. Молодіжна акція присвячена 100-чю
бою під Крутами «Молодь Крути
пам’ятає».

Заступник голови
обласної державної адміністрації

26
січня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

26
січня

26
січня

управління
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
сектор
внутрішнього
аудиту ОДА

28
січня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

Ю.З.ЮРИК

