ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 30 квітня по 06 травня 2018 року
Координатори, учасники та
Дата
Назва заходу
відповідальні за проведення
з/п
проведення
заходів
1. Відео - нарада з головами районних
02
Барна С.С., організаційний
державних адміністрацій, головами травня відділ апарату ОДА
об’єднаних територіальних громад
області.
2. Робоча поїздка в Чортківський
02
Барна С.С., організаційний
район.
травня відділ апарату ОДА

3.

Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.

02
травня

4.

Нарада з питань експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування.

02
травня

5.

Нарада з учасниками дискусійної
панелі
«Енергоефективність
та
впровадження
відновлювальних
джерел енергії».
Відео - нарада з заступниками голів
районних державних адміністрацій.

02
травня

7.

Засідання
\
оргкомітету з підготовки
та проведення в області відкриття
літнього туристичного сезону.

02
травня

8.

Прийом громадян.

03
травня

Барна С.С., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА

9.

Урочисті заходи з нагоди виведення
військовослужбовців
військової
частини А3215 із зони проведення
антитерористичної операції

03
травня

Барна С.С., відділ з питань
запобігання корупції та
взаємодії
з
правоохоронними органами
апарату ОДА

6.

02
травня

Крисак І.Б.,
Валов
О.В.,
Вонс І.В., Юрик Ю.З.,
Сікіринський
В.В.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА
Валов О.В.,
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
Юрик Ю.З., відділ з питань
запобігання корупції та
взаємодії
з
правоохоронними органами
апарату ОДА
Юрик Ю.З., відділ туризму
ОДА

2
10. Нарада з питань підготовки та
проведення в області Міжнародного
інвестиційного
Форуму
«Тернопільщина Invest -2018».
11. Засідання організаційного комітету з
питань відзначення в області Дня
пам’яті та примирення і 73-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні.
12. Конференція
на
тему:
«Європейський
молодіжний
парламент».

03
травня

13. Прийом громадян.

04
травня

14. Прес-конференція
з
питань
проведення
Х
Всеукраїнського
фестивалю національної вишивки та
костюма «Цвіт вишиванки».
15. Засідання робочої групи з питань
здійснення контролю за виконанням
інвестиційних програм у сфері
теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення.
16. Співбесіди з головами районних
державних адміністрацій.

04
травня

Юрик Ю.З.,
культури ОДА

04
травня

Валов О.В.,
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА

04 - 05
травня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

17. Відкриття
виставки
архівних
документів міста Збараж «Історія
міста Збаража в документах,
світлинах та картах».
18. Відкриття туристичного сезону та
Всеукраїнський фестиваль козацької
та української народної національнопатріотичної пісні «Забуттям не
зростає честь і слава козаків».

06
травня

Юрик Ю.З.,
архів області

06
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури, відділ
туризму ОДА та Збаразька
РДА

Керівник апарату
обласної державної адміністрації
Олещук 52 33 14

03
травня

04
травня

Вонс І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Юрик Ю.З., управління з
питань внутрішньої
політики, релігії та
національностей ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Крисак І.Б., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
управління

державний

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

