ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 27 березня по 02 квітня 2017 року

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада з керівництвом районних
27
Крисак І.Б.,
державних адміністрацій.
березня організаційний
відділ
апарату ОДА
2. Нарада з керівниками підпорядкованих
27
Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
структурних
підрозділів березня підпорядковані
облдержадміністрації.
структурні
підрозділи
ОДА
3. Робоча поїздка в Гусятинський район з
27
Крисак І.Б., управління з
метою участі в роботі комісії Державної березня питань
цивільного
служби з надзвичайних ситуацій України
захисту населення ОДА
щодо здійснення контролю за виконанням
вимог законів та інших нормативноправових актів з питань цивільного
захисту, техногенної і пожежної безпеки
та діяльності аварійно-рятувальних служб
району.
4. Зустріч
із
директором
Західного
27
Вонс І.В., сектор з
територіального
управління березня питань запобігання та
Національного антикорупційного бюро
виявлення
корупції,
України та громадськими організаціями
взаємодії
з
області.
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА
5. Виїзний прийом громадян в Козівському
27
Валов
О.В.,
відділ
районі.
березня роботи із зверненнями
громадян апарату ОДА
6. Робоча поїздка в Козлівську об’єднану
27
Валов О.В., управління
територіальну громаду.
березня містобудування
та
архітектури ОДА
7. Нарада
з
питань
експлуатаційного
28
Крисак І.Б., управління
утримання автомобільних доріг загального березня розвитку
користування.
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
8. Зустріч з делегацією Івано-Франківського
28
Крисак І.Б., управління
відділення Спеціальної моніторингової березня міжнародного
місії ОБСЄ в Україні.
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
9. Семінар на тему: «Підготовка планів
28
Валов О.В., департамент
соціально-економічного
розвитку березня економічного розвитку і

2
об’єднаних територіальних громад».
10. Засідання робочої групи
гуманітарної допомоги.

питань

28
березня

11. Засідання комісії з питань підготовки
висновків щодо доцільності надання
дозволів на право користування пільгами з
оподаткування
підприємствам
громадських організацій інвалідів.
12. Засідання колегії служби у справах дітей
облдержадміністрації.

28
березня

28
березня

Юрик Ю.З., служби у
справах дітей ОДА

13. Нарада з питань підведення підсумків
роботи комісії Державної служби з
надзвичайних ситуацій України щодо
здійснення контролю за виконанням вимог
законів та інших нормативно-правових
актів з питань цивільного захисту,
техногенної і пожежної безпеки та
діяльності аварійно-рятувальних служб в
області.
14. Засідання робочої групи з обстеження
котелень області усіх форм власності.

29
березня

Крисак І.Б., управління з
питань
цивільного
захисту населення ОДА

29
березня

15. Робоча поїздка в Лопушнянську об’єднану
територіальну громаду.

29
березня

16. Засідання колегії управління
здоров’я облдержадміністрації.

охорони

29
березня

Крисак І.Б., управління
житлово-комунального
господарства ОДА
Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

17. Засідання ініціативної групи щодо
організації
проведення
в
області
Всеукраїнської акції «Єдина родина».
18. Засідання колегії відділу сім’ї та молоді
облдержадміністрації.

29
березня
29
березня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., відділу сім’ї
та молоді ОДА

19. Засідання координаційної ради з питань
подолання насильства в сім’ї.

29
березня

Юрик Ю.З., відділу сім’ї
та молоді ОДА

20. Засідання колегії
адміністрації.

державної

30
березня

21. Нарада з головами районних державних
адміністрацій.

30
березня

22. Засідання постійно діючої
комісії з
питань розгляду звернень громадян в
облдержадміністрації.

30
березня

Барна
С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б.. Валов О.В.,
Юрик Ю.З., відділ
роботи із зверненнями

обласної

з

торгівлі ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
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громадян апарату ОДА
23. Нарада
з
питань
створення
та
фінансування
Агенції
регіонального
розвитку в Тернопільській області
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Валов О.В., Вонс І.В.,
департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Презентація проекту «Книга звитяги
30
Юрик Ю.З., Державний
Євромайдану та АТО» та порталу березня архів
Тернопільської
«Героїка».
області та управління
освіти і науки ОДА
Підсумковий етап конкурсу малюнка на
31
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
тему: «Жінки за мир і безпеку» та березня відділу сім’ї та молоді
нагородження переможців.
ОДА
Засідання міжвідомчого координаційного
31
Крисак І.Б., управління
штабу щодо соціального забезпечення березня Державної
служби
громадян, які переміщуються з тимчасово
України з надзвичайних
окупованої
території
та
районів
ситуацій
проведення антитерористичної операції.
у Тернопільській області
та управління з питань
цивільного
захисту
населення ОДА
Засідання зборів засновників та наглядової
31
Вонс І.В., департамент
ради
обласного
фонду
підтримки березня економічного розвитку і
підприємництва.
торгівлі ОДА
Акція з озеленення та благоустрою впродовж Барна С.С.,
населених пунктів Тернопільської області.
тижня
Крисак І.Б., структурні
підрозділи ОДА,
райдержадміністрації
Спільна молитва за перемогу над
02
Керівництво
ОДА,
агресором і встановлення справедливого
квітня
управління з питань
миру.
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА
Участь в «Хресній дорозі».
02
Керівництво
ОДА,
квітня
управління з питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА

Заступник голови
обласної державної адміністрації

30
березня

Ю.З.ЮРИК

