ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 30 січня по 05 лютого 2017 року

№
з/п

Назва заходу

1. Відео-нарада з керівництвом районних
державних адміністрацій.
2. Нарада з керівниками структурних
підрозділів облдержадміністрації.
3. Міжнародна
науково-практична
конференція на тему: «ОСББ: досвід,
виклики, перспективи».

Координатори, учасники та
Дата
відповідальні за проведення
проведення
заходів
30
Барна С.С., Вонс І.В.,
січня
організаційний
відділ
апарату ОДА
30
Барна С.С., Вонс І.В.,
січня
організаційний
відділ
апарату ОДА
30
Крисак І.Б., управління
січня
житлово-комунального
господарства ОДА

4. Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
5. Нарада
з
питань
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування в зимовий період.

30
січня

6. Вишкіл загонів територіальної оборони
Тернопільського
району
та
м.
Тернопіль.

31
січня

7. Координаційна
нарада
керівників
правоохоронних органів області.

31
січня

8. Засідання робочої групи з питань
відзначення 28-ї річниці виведення
військ з Афганістану та Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав.
9. Апаратні навчання працівників апарату
облдержадміністрації.

31
січня

31
січня

Вонс І.В., відділ кадрової
роботи апарату ОДА

10. Засідання робочої групи з питань
гуманітарної
допомоги
при
облдержадміністрації.

31
січня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

31
січня

Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління
розвитку
інфраструктури, транспорту
та енергозбереження ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
сектор з питань запобігання
та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та оборонної роботи ОДА
Барна С.С., сектор з питань
запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та оборонної роботи ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

2
11. Засідання організаційного комітету з
відзначення
в
області
500-чя
Реформації.

31
січня

12. Засідання громадської
облдержадміністрації.

31
січня

ради

при

13. Робоча поїздка в Чортківський район.

01
лютого

14. Нарада з питань формування балансів
попиту та пропозицій основних
продуктів харчування на лютий
2017 року.
15. Нарада
з
питань
залучення
міжнародної технічної допомоги.

01
лютого

16. Прийом громадян.

01
лютого

17. Нарада з питань забезпечення житлом
учасників антитерористичної операції.

01
лютого

18. Відкриття виставки до 115-річниці від
Дня народження Оксани Лятуринської
– поетеси, малярки, скульпторки.
19. Прийом громадян.

01
лютого

20. Нарада з керівниками територіальних
підрозділів
центральних
органів
виконавчої влади.
21. Засідання
обласної
міжвідомчої
робочої групи з питань забезпечення
реалізації рішень, спрямованих на
підвищення рівня оплати праці та
дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати.
22. Нарада по підготовці до Міжнародного
інвестиційного
Форуму
«Тернопільщина Invest – 2017»

02
лютого

23. Відкриття виставки творів учнів
Народної
художньої
студії
образотворчого
мистецтва

02
лютого

01
лютого

02
лютого

02
лютого

02
лютого

Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА
Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., департаменти
агропромислового розвитку
та економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Вонс
І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Юрик Ю.З., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., Державний
архів Тернопільської області
Барна С.С., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Вонс
І.В.,
департамент
соціального
захисту
населення ОДА

Вонс
І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

3
«Соняшник».
24. Ознайомлення
з
Тернопільської митниці
фіскальної служби.

діяльністю
Державної

25. Прийом громадян.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

03
лютого

Барна С.С.,
економічного
торгівлі ОДА

департамент
розвитку і

03
лютого

Крисак І.Б., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА

І.В. ВОНС

