ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 25 вересня по 01 жовтня 2017 року

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада з головами районних
25
Вонс
І.В.,
державних
адміністрацій,
головами
вересня
організаційний
відділ
об’єднаних
територіальних
громад
апарату ОДА
області.
2. Нарада
\
з керівниками підпорядкованих
25
Валов О.В., Юрик Ю.З.,
структурних
підрозділів
вересня
Вонс І.В., підпорядковані
облдержадміністрації.
структурні
підрозділи
ОДА
3. Навчання членів дільничних виборчих
25
Валов
О.В.,
комісій
за
участю
представників
вересня
організаційний
відділ
Центральної виборчої комісії.
апарату ОДА
4. Нарада з питань підготовки висновків за
25
Валов О.В., управління
результатами розгляду проектних заявок
вересня
містобудування
та
на проекти формування інфраструктури
архітектури ОДА
об’єднаних територіальних громад, які
фінансуватимуться за рахунок субвенції з
Державного
бюджету
місцевим
бюджетам.
5. Апаратне навчання працівників апарату
25
Вонс
І.В.,
відділ
облдержадміністрації.
вересня
управління персоналом
апарату ОДА
6. Засіданні круглого столу на тему:
26
Вонс І.В., департамент
«Презентація дорожньої карти розвитку
вересня
економічного розвитку і
малого
та
середнього
бізнесу
торгівлі ОДА
демобілізованих учасників бойових дій в
зоні АТО».
7. Вивчення
стану
роботи
апарату
26
Вонс
І.В.,
Заліщицької
районної
державної
вересня
організаційний
відділ
адміністрації.
апарату ОДА
8. Урочисті
К
заходи з нагоди відзначення
26
Юрик
Ю.З.,
відділ
Всесвітнього Дня туризму та Дня
вересня
туризму ОДА
туризму в Україні.
9. Засідання робочої групи з питань
26
Юрик Ю.З., департамент
встановлення пенсії за особливі заслуги.
вересня
соціального
захисту
населення ОДА
10. Засідання робочої групи з питань
26
Юрик Ю.З., департамент
гуманітарної
допомоги
при
вересня
соціального
захисту
облдержадміністрації
населення ОДА

2
11. Урочисті заходи з нагоди відзначення
Дня вчителя.

27
вересня

12. Засідання оперативного штабу з протидії
рейдерському захопленню земель.

27
вересня

13. Засідання круглого столу на тему: «Я
маю право».

27
вересня

14. Урочисті заходи з нагоди Дня
усиновлення.

27
вересня

15. Засідання установчих зборів Агенції
регіонального розвитку в Тернопільській
області
16. Виїзне засідання колегії департаменту
соціального захисту населення обласної
державної адміністрації в Шумському
районі.
17. Зустріч головою Представництва НАТО
в Україні.

27
вересня

18. Заходи з нагоди Міжнародного дня
людей похилого віку.

28
вересня

19. Виїзне засідання колегії обласної
державної адміністрації в Гусятинському
районі.
20. Нарада з головами районних державних
адміністрацій.

28
вересня

21. Нарада щодо розгляду матеріалів для
видачі
дозволів
на
спеціальне
водокористування
та
на
викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами.
22. Засідання комітету доступності інвалідів
та інших мобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної
інфраструктури
при
обласній державній адміністрації.
23. Семінар на тему: «Співробітництво
Україна – НАТО».

28
вересня

27
вересня

28
вересня

28
вересня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і науки
ОДА
Барна С.С., Головне
територіальне
управління юстиції в
області
Валов О.В., Головне
територіальне
управління юстиції у
Тернопільській області
Юрик Ю.З., служба у
справах дітей ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
департамент соціального
захисту населення ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., управління
екології та природних
ресурсів ОДА

28
вересня

Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

28
вересня

Юрик Ю.З., управління
міжнародного
співробітництва
та

3
фандрайзингу ОДА
24. Заходи
з
нагоди
відзначення
Всеукраїнського для бібліотек.

28
вересня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

25. Засідання
області.

архіву

28
вересня

Юрик Ю.З., Державний
архів області

«Децентралізаційні

29
вересня

27. Відкриття
\
обласного
дитячого
та
юнацького конкурсу народної пісні
«Соловейко».
28. Засідання робочої групи з питань
впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних проектів.

29
вересня

Барна С.С., Валов О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Юрик Ю.З., відділ сім’ї
та молоді ОДА

29. Засідання
\
колегії
Держгеокадастру
у
області.

управління
Тернопільській

29
вересня

30. Всеукраїнська
проща
освітян
до
Марійського
духовного
центру
«Зарваниця», приурочена 150-річчю
коронації Зарваницької чудотворної
ікони Пресвятої Богородиці, 125-літтю з
дня народження Патріарха Й.Сліпого.

30
вересня

26. Форум на
стратегії».

колегії
тему:

Державного

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

29
вересня

Валов О.В. управління
житлово – комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
Вонс
І.В.,
Головне
управління
Держгеокадастру
в
області
Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

І.В.ВОНС

