ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 25 по 31 грудня 2017 року

№
з/п

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
охорони
здоров’я ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігії та національностей
ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді
ОДА

Назва заходу

Дата
проведення

Відкриття центру політравми на базі
Тернопільської університетської лікарні.

26
грудня

1.

Молитовний сніданок.

26
грудня

2.

Благодійна акція «Від Миколая до
Різдва» для дітей соціально-незахищених
категорій.

26
грудня

3.

Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

26
грудня

4.

Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

26
грудня

5.

Засідання колегії Державного
Тернопільської області.

архіву

26
грудня

Крисак І.Б.,
Валов
О.В.,
Юрик
Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Крисак І.Б., управління
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього господарства
ОДА
Юрик Ю.З., державний
архів області

6.

Урочиста академія з нагоди 100-чя
архівної справи в Україні та Дня
працівників архівних установ.

26
грудня

Юрик Ю.З., державний
архів області

7.

Засідання робочої групи з питань
гуманітарної
допомоги
при
облдержадміністрації.
Нарада з питань аналізу проектів поданих
на конкурсний відбір інвестиційних
програм та проектів регіонального
розвитку, які можуть реалізовуватись за
рахунок коштів ДФРР у 2018 році.
Засідання робочої групи по боротьбі з
правопорушеннями
у
сфері
інтелектуальної власності.

26
грудня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

8.

9.

27
грудня

27
грудня

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

10.

11.

12.

2
Селекторна нарада з питань сталого
проходження опалювального сезону
2017/2018 року та стану розрахунків
підприємств
паливно-енергетичного
комплексу за енергоносії.
Засідання
комісії
з
присудження
персональних стипендій відомим діячам
культури
та
мистецтва
при
облдержадміністрації.
Зустріч з родиною загиблого учасника
антитерористичної операції Лотоцького
Віталія в рамках благодійної акції «Від
Миколая до Різдва».
Засідання колегії обласної державної
адміністрації.

27
грудня

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

27
грудня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

27
грудня

Юрик Ю.З., відділ
та молоді ОДА

28
грудня

сім’ї

14. Нарада з головами районних державних
адміністрацій.

28
грудня

15. Нарада
з
головами
територіальних громад

об’єднаних

28
грудня

16. Презентації концепції проекту розвитку
екота
агротуризму
туристичної
дестинації
«Тернопільське
Придністер’я».
17. Засідання колегії управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.

28
грудня

Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Валов О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Крисак
Б.І.,
відділ
туризму ОДА

28
грудня

Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

18. Робоча поїздка в Кременецький район.

29
грудня

Барна С.С.,
організаційний
апарату ОДА

13.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

відділ

І.В.ВОНС

