ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 27 листопад по 03 грудня 2017 року

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада з головами районних
27
Барна С.С., Вонс І.В.,
державних
адміністрацій,
головами листопада організаційний
відділ
об’єднаних
територіальних
громад
апарату ОДА
області.
2. Робоча поїздка в Збаразький район.
27
Барна
С.С.,
листопада організаційний
відділ
апарату ОДА
3. Засідання регіональної комісії з оцінки та
27
Барна С.С., Вонс І.В.,
забезпечення проведення конкурсного листопада департамент
відбору інвестиційних програм та
економічного розвитку і
проектів регіонального розвитку, що
торгівлі ОДА
можуть реалізуватися за рахунок коштів
Державного
фонду
регіонального
розвитку у 2018 році.
4. Нарада з керівниками підпорядкованих
27
Крисак
І.Б.,
структурних
підрозділів листопада Валов О.В.,
Вонс
облдержадміністрації.
І.В.,
Юрик Ю.З.,
підпорядковані
структурні
підрозділи
ОДА
5. Нарада з питання передачі-прийняття
27
Крисак І.Б., Вонс І.В.,
автомобільних
доріг
загального листопада управління капітального
користування місцевого значення до
будівництва ОДА
сфери управління обласної державної
адміністрації.
6. Засідання організаційного комітету з
27
Юрик Ю.З.,
відділ з
питань відзначення Дня Збройних Сил листопада питань запобігання та
України в області
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА
7. Нарада
з
питання
проведення
27
Валов О.В., управління
щоквартальної
рейтингової
оцінки листопада архітектури та житловорайдержадміністрацій та виконавчих
комунального
комітетів міських рад міст обласного
господарства ОДА
значення
за
показниками
стану
будівельної
галузі
та
житлового
будівництва.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2
Урочисте
відкриття
Всеукраїнської
28
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
Тренінг-програми
для
лікарів листопада управління
охорони
«Мистецтво лікування: від профілактики
здоров’я ОДА
до якості життя».
Відкриття
регіонального
Центру
28
Барна С.С., Вонс І.В.,
підтримки підприємництва.
листопада департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Селекторна нарада з Міністерством
28
Барна С.С., Вонс І.В.,
регіонального розвитку, будівництва та листопада департамент
житлово-комунального
економічного розвитку і
господарства України з питань стану
торгівлі ОДА
створення
агенцій
регіонального
розвитку.
Нарада з питань експлуатаційного
28
Крисак І.Б., управління
утримання
автомобільних
доріг листопада регіонального розвитку,
загального користування.
інфраструктури
та
дорожнього
господарства ОДА
Ознайомлення із станом проведення
28
Крисак І.Б., управління
робіт на об’єктах, які фінансуються з листопада капітального
Державного
фонду
регіонального
будівництва ОДА
розвитку у 2017 році в Бучацькому та
Монастириському районах.
Тренінг на тему: «Програмно-цільове
28
департамент
фінансів
бюджетування в умовах децентралізації». листопада ОДА

14. Засідання колегії обласної державної
адміністрації.

29
Барна С.С., Вонс І.В.,
листопада організаційний
відділ
апарату ОДА

15. Нарада з головами районних державних
29
Барна С.С., Вонс І.В.,
адміністрацій.
листопада організаційний
відділ
апарату ОДА
16. Робоча поїздка в Бережанський район.

29
Барна
С.С.,
листопада організаційний
відділ
апарату ОДА
17. Засідання спільної робочої групи з
29
Вонс І.В., управління
представниками
Підкарпатського листопада міжнародного
воєводства з питань транскордонного
співробітництва
та
співробітництва.
фандрайзингу ОДА

3
18. Робоча поїздка в Кременецький район з
30
Крисак І.Б., управління
питань
вивчення
стану
реалізації листопада екології та природних
природоохоронних
проектів
з
ресурсів ОДА
поліпшення екологічного стану річки
Іква.
19. Семінар на тему: «Модернізація системи
30
Барна С.С., Валов О.В.,
теплозабезпечення міста» в м.Чортків.
листопада управління житлово комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
та Чортківська міська
рада
20. Відкриття реконструйованих очисних
30
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
споруд в Більче-Золотецькій обласній листопада управління
охорони
фізіотерапевтичні лікарні реабілітації.
здоров’я ОДА
21. Відкриття пожежної станції в Більче30
Барна С.С., управління
Золотецькій об’єднаній територіальній листопада Державної
служби
громаді.
України з надзвичайних
ситуацій
у Тернопільській області
22. Семінар з питань забезпечення реалізації
30
Вонс І.В., департамент
державної регуляторної політики у сфері листопада економічного розвитку і
господарської діяльності.
торгівлі ОДА
23. Вивчення
стану
роботи
апарату
30
Вонс І.В.,
Тернопільської
районної
державної листопада організаційний відділ
адміністрації.
апарату ОДА
24. Засідання обласної координаційної ради з
30
Юрик Ю.З., управління
питань
сім’ї
гендерної
рівності, листопада сім’ї та молоді ОДА
попередження насильства в сім’ї та
протидії торгівлі людьми.
25. Відкриття документальної виставки до
01
Державний
архів
140-ї річниці від Дня народження
грудня
Тернопільської області
Рудницького Степана – фундатора
української географії.
26. Прийом громадян.
01
Крисак
І.Б.,
відділ
грудня
роботи із зверненнями
громадян апарату ОДА

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В.ВОНС

