ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 27 лютого по 05 березня 2017 року
№
з/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Координатори,
Дата
учасники та
Назва заходу
проведення
відповідальні за
проведення заходів
Відео-нарада
з
керівництвом
районних
27
Барна С.С., Вонс І.В.,
державних адміністрацій.
лютого
організаційний
відділ
апарату ОДА
Засідання колегії управління освіти і науки
27
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
облдержадміністрації.
лютого
управління освіти і
науки ОДА
Нарада
\
з
керівниками
підпорядкованих
27
Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
структурних підрозділів облдержадміністрації.
лютого
підпорядковані
структурні
підрозділи
ОДА
Виїзний прийом громадян в Теребовлянському
27
Валов
О.В.,
відділ
районі.
лютого
роботи із зверненнями
громадян апарату ОДА
Нарада з начальниками відділів освіти районних
27
Юрик Ю.З., управління
державних
адміністрацій
та
керівниками
лютого
освіти і науки ОДА
позашкільних освітніх закладів.
Засідання комісії з визначення корупційних
27
Вонс І.В., сектор з
ризиків в облдержадміністрації.
лютого
питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи
Ознайомлення
з
матеріально-технічним
28
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
забезпеченням
комунальної
установи
лютого
департаменту
Тернопільської обласної ради «Тернопільський
соціального
захисту
обласний центр реабілітації дітей - інвалідів».
населення ОДА
Засідання колегії управління охорони здоров’я
28
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
облдержадміністрації.
лютого
управління
охорони
здоров’я ОДА
Нарада
з
питань
внесення
пропозицій
28
Валов О.В., управління
пріоритетних проектів регіонального розвитку
лютого
містобудування
та
області для включення у проект Плану заходів на
архітектури ОДА
2018-2020 роки щодо реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року.
Вивчення стану роботи апарату Чортківської
28
Вонс І.В.,
районної державної адміністрації.
лютого
організаційний відділ
апарату ОДА
Засідання
колегії
управління
культури
28
Юрик Ю.З., управління
облдержадміністрації.
лютого
культури
Ознайомлення з матеріально-технічною базою
28
Юрик
Ю.З.,
комунальної установи Тернопільської обласної
лютого
департаменту

2
ради «Теребовлянський психоневрологічний
будинок - інтернат».
13. Виїзна нарада з питань утримання автомобільних
доріг загального користування.

28
лютого

14. Робоча поїздка в Теребовлянський район.

01
березня

15. Засідання комісії з питань розрахунків за спожиті
енергоносії.

01
березня

16. Робоча поїздка в Заліщицький та Чортківський
райони з питань проведення консультацій щодо
пропозицій до перспективного плану формування
об’єднаних територіальних громад області.
17. Засідання комісії при обласній державній
адміністрації щодо попереднього розгляду
питань, пов’язаних з нагородженням державними
нагородами і відзнаками та почесними званнями
України
18. Засідання дискусійного клубу на тему: «Чи
створить ЄС робочі місця для молоді?»

01
березня

19. Засідання постійно діючої комісії з розгляду
звернень громадян в облдержадміністрації.

01
березня

20. Нарада з питань залучення міжнародної технічної
допомоги в економіку області.

01
березня

21. Засідання організаційного комітету з вшанування
«Дня українського добровольця».

01
березня

22. Засідання організаційного комітету з питань
відзначення в області 203-ї річниці від Дня
народження Т.Г. Шевченка.

01
березня

23. Зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом
Федеративної Республіки Бразилія в Україні
паном Освальдо Беато Жуніором.

02
березня

24. Засідання круглого столу на тему: «Аграрні
розписки – новий інструмент фінансування
фермерських
господарств»
за
участю

02
березня

соціального
захисту
населення ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Барна
С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

01
березня

Вонс І.В., відділ
кадрової роботи апарату
ОДА

01
березня

Вонс І.В., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Вонс І.В., відділ роботи
із зверненнями
громадян апарату ОДА
Вонс І.В., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Юрик
Ю.З.,
департаменту
соціального
захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., управління
з питань внутрішньої
політики,
релігії
та
національносте ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового

3
представників
сільськогосподарських
підприємств та фермерських господарств області.

розвитку ОДА

25. Робоча поїздка в Бучацький та Монастириський
райони з питань проведення консультацій щодо
пропозицій до перспективного плану формування
об’єднаних територіальних громад області.
26. Нарада з питань підготовки та проведення
Міжнародного
інвестиційного
Форуму
“Тернопільщина Invest 2017”.

02
березня

Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

02
березня

27. Зустріч
з
медичними
працівниками
волонтерами, вручення їм відзнак та нагород.

03
березня

Вонс І.В., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
охорони
здоров’я ОДА
Крисак І.Б., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату ОДА
Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

-

28. Прийом громадян.

03
березня

29. Робоча поїздка в Борщівський та Гусятинський
райони з питань проведення консультацій щодо
пропозицій до перспективного плану формування
об’єднаних територіальних громад області.
30. Засідання робочої групи з врегулювання в області
проблемних питань деревообробної та суміжних
галузей.
31. Засідання експертної комісії з проведення
експертизи
цінності
документів
апарату
облдержадміністрації
стосовно
знищення
документів з грифом обмеження доступу «Для
службового користування», не внесених до
Національного архівного фонду
32. Відкриття виставки творчих робіт учнів
художнього відділу Тернопільської обласної
експериментальної комплексної школи мистецтв
ім. Ігоря Герети.
33. Семінар для молодіжних громадських організацій
на тему: «Кузня Захисників України».

03
березня

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

03
березня
03
березня

Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Вонс І.В., сектор
режимно-секретної
роботи апарату ОДА

03
березня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

04
березня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї
та молоді ОДА

І.В. ВОНС

