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ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 29 травня по 04 червня 2017 року
Координатори, учасники
Дата
Назва заходу
та відповідальні за
проведення
проведення заходів
Відео-нарада з головами районних
29
Барна
С.С.,
державних
адміністрацій,
головами травня організаційний
відділ
об’єднаних
територіальних
громад
апарату ОДА
області.
Відкриття біологічних очисних споруд
29
Барна С.С., Крисак І.Б.,
Микулинецької
обласної травня управління капітального
фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в
будівництва та управління
смт.
Микулинці
Теребовлянського
охорони здоров’я ОДА
району.
Нарада з керівниками підпорядкованих
29
Крисак І.Б., Вонс І.В.,
структурних
підрозділів травня Юрик
Ю.З.,
облдержадміністрації.
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Засідання територіальної комісії з питань
29
Крисак І.Б., управління
узгодження заборгованості з різниці у травня житлово-комунального
тарифах.
господарства ОДА
Зустріч в Борщівському районі з послом
29
Крисак І.Б., управління
Норвегії та куратором Норвезьких травня міжнародного
проектів в Україні.
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Творчий звіт Тернопільського музичного
29
Юрик Ю.З., управління
училища ім. С. Крушельницької до Дня травня культури ОДА
Європи.
Зустріч з послом Норвегії та куратором
30
Барна С.С., Вонс І.В.,
Норвезьких проектів в Україні.
травня управління міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Засідання круглого столу на тему:
30
Барна С.С., Вонс І.В.,
«Публічне звітування про результати травня департамент
фінансів
використання коштів обласного бюджету
ОДА
за 2016 рік».
Вручення
дипломів
випускникам
30
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
програми
перепідготовки травня управління освіти і науки
військовослужбовців, звільнених в запас
ОДА
та членів їх сімей.
Нарада з питань експлуатаційного
30
Крисак І.Б., управління
утримання
автомобільних
доріг травня розвитку інфраструктури,
загального користування.
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Засідання постійно діючої комісії з
30
Крисак І.Б., Вонс І.В.,
розгляду звернень громадян.
травня Юрик Ю.З., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА

2
12. Відео - нарада із заступниками голів
районних державних адміністрацій

30
травня

Юрик Ю.З.

13. Виїзне
засідання
колегії
охорони
здоров’я
обласної
державної
адміністрації
14. Засідання організаційного комітету з
підготовки та проведення в області у
2017 році Всеукраїнського заходу «Єдина
родина України».
15. Апаратне навчання працівників апарату
облдержадміністрації

30
травня

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

30
травня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

30
травня

Вонс І.В., управління
персоналом апарату ОДА

16. Засідання колегії обласної державної
адміністрації.

31
травня

17. Нарада з головами районних державних
адміністрацій.

31
травня

18. Відкриття
ї
дошкільного навчального
закладу в с. Городище Козівського
району.
19. Засідання робочої групи щодо створення
Алеї пам’яті Героїв України в м.
Тернопіль.

31
травня

20. Семінар на тему: «Розбудова ЦНАП як
інтегрованого офісу та децентралізації
повноважень з надання адміністративних
послуг».
21. Нарада з питань обговорення механізмів
урегулювання проблемних питань в
частині залучення іноземних студентів,
управлінням майном, популяризація
студентського спорту та оновлення
ЄДЕБО в розрізі регіону.
22. Нарада
з
керівниками
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів з питань фінансової
підтримки з обласного бюджету та
подальшого цільового використання
коштів.
23. Прийом громадян.

31
травня

Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і науки
ОДА
Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

24. Заходи з нагоди Міжнародного Дня
захисту дітей.

31
травня

31
травня

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

31
травня

департамент
агропромислового
розвитку ОДА

01
червня

Барна С.С., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
служба у справах дітей,
відділ сім’ї та молоді ОДА

01
червня

3
25. Засідання комісії по встановленню
статусу учасника – добровольця АТО.

01
червня

26. Урочисті
заходи
журналіста.

02
червня

з

нагоди

Дня

27. Прийом громадян.

02
червня

28. Засідання міжвідомчого координаційного
штабу щодо соціального забезпечення
громадян,
які
переміщуються
з
тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної
операції.

02
червня

29. Урочисті збори з нагоди Дня працівників
водного господарства.

02
червня

30. Нарада
з
питань
підготовки
Всеукраїнського Форуму з питань
децентралізації.
31. Обласний конкурс медичних сестер
«ЕКСКУЛАБ 2017»

02
червня

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

02
червня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ
інформаційної
діяльності ОДА
Крисак І.Б., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Крисак І.Б., управління
Державної
служби
України з надзвичайних
ситуацій
у Тернопільській області
та управління з питань
цивільного
захисту
населення ОДА
Крисак І.Б., Тернопільське
обласне
управління
водних ресурсів
Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

І.В.ВОНС

