ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 31 липня по 06 серпня 2017 року

№
з/п
1.

2.

3.

Дата
Координатори, учасники
Назва заходу
проведен
та відповідальні за
ня
проведення заходів
Відео-нарада з головами районних
31
Барна С.С., організаційний
державних адміністрацій, головами липня відділ апарату ОДА
об’єднаних
територіальних
громад
області.
Урочиста відправка дітей учасників
31
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
антитерористичної
операції
на липня служба у справах дітей та
відпочинок
та
оздоровлення
в
управління
міжнародного
Мазовецьке воєводство республіки
співробітництва
та
Польща.
фандрайзингу ОДА
Робоча поїздка в Тернопільський район
31
Барна С.С., організаційний
липня відділ апарату ОДА

Нарада з керівниками підпорядкованих
31
Крисак І.Б., Валов О.В.,
структурних
підрозділів липня Юрик Ю.З., підпорядковані
облдержадміністрації.
структурні підрозділи ОДА
5. Засідання організаційного комітету з
31
Юрик Ю.З., департамент
питань проведення Всеукраїнського липня соціального захисту
заходу «Єдина родина України».
населення ОДА
6. Вивчення стану роботи департаменту
31
Юрик Ю.З.,
агропромислового
розвитку липня організаційний відділ
облдержадміністрації.
апарату ОДА
7. Нарада з питань експлуатаційного
01
Барна С.С., Крисак І.Б.,
утримання
автомобільних
доріг серпня управління
регіонального
загального користування.
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА
8. Нарада з питань підготовки та
01
Барна С.С., Валов О.В.,
презентації області в Надаржині серпня управління
міжнародного
республіки Польща.
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
9. Нарада з керівниками правоохоронних
01
Барна С.С., відділ з питань
органів області.
серпня запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та оборонної роботи апарату
ОДА
10. Нарада в Скалатській об’єднаній
01
Валов О.В.,
управління
територіальні громаді щодо проблемних серпня містобудування
та
питань діяльності громади.
архітектури ОДА
4.

2
11. Виїзне засідання
організаційного
01
Юрик Ю.З., управління з
комітету в м. Збараж з питань серпня питань внутрішньої
підготовки та відзначення в області 26-ї
політики, релігії та
річниці незалежності України та Дня
національностей ОДА
Державного Прапора України.
12. Засідання сесії Тернопільської обласної
02
Керівництво ОДА
ради.
серпня
13. Робоча поїздка в Теребовлянський
02
Крисак І.Б., департамент
район з питань проведення жнив серпня агропромислового розвитку
сільськогосподарськими товариствами
ОДА
різних форм власності.
14. Відео-нарада з заступниками голів
02
Юрик Ю.З.
районних державних адміністрацій та серпня
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
15. Засідання конкурсної комісії обласної
02
Юрик Ю.З., Валов О.В.,
державної адміністрації
серпня відділ
управління
на зайняття вакантних посад державної
персоналом апарату ОДА
служби категорії „Б” і „В” апарату
обласної
державної
адміністрації,
категорії „Б” структурних підрозділів
обласної
державної
адміністрації,
призначення на які здійснюється
головою
облдержадміністрації,
та
перших заступників і заступників голів
районних державних адміністрацій.
16. Прийом
\
громадян.
03
Барна С.С., відділ роботи із
серпня зверненнями громадян
апарату ОДА
17. Робоча поїздка в Борщівський район.

03
Барна С.С., організаційний
серпня відділ апарату ОДА

18. Нарада з питань формування балансів
03
Крисак І.Б., департамент
попиту і пропозиції основних продуктів серпня економічного розвитку і
харчування на серпень 2017 року.
торгівлі та департамент
агропромислового розвитку
ОДА
19. Семінар
–
тренінг
на
тему:
03
Валов О.В., департамент
«Впровадження
заходів
з серпня економічного розвитку і
енергоефективності – перспективний
торгівлі
та
управління
шлях розвитку громади».
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА

3
20. Засідання
робочої групи з питань
03
Юрик Ю.З., департамент
надання гуманітарної допомоги при серпня соціального
захисту
облдержадміністрації.
населення ОДА
21. Нарада щодо організації візиту в
03
Юрик Ю.З., управління
область
Українського
культурного серпня міжнародного
товариства «Просвіта».
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
22. Вивчення
стану
роботи
апарату
03
Юрик Ю.З.,
Бучацької
районної
державної серпня організаційний відділ
адміністрації.
апарату ОДА
23. Прийом громадян.
04
Крисак І.Б., відділ роботи із
серпня зверненнями громадян
апарату ОДА
24. Засідання
міжвідомчого
04
Крисак І.Б., управління
координаційного
штабу
щодо серпня Державної служби України з
соціального забезпечення громадян, які
надзвичайних ситуацій
переміщуються з тимчасово окупованої
у Тернопільській області та
території та районів проведення
управління
з
питань
антитерористичної операції.
цивільного
захисту
населення ОДА
25. Проведення внутрішнього фінансового
31
сектор внутрішнього аудиту
аудиту
в
Гусятинській липня ОДА
райдержадміністрації.
по
04
серпня
26. Заходи з нагоди Дня національної
05
Барна С.С., відділ з питань
поліції України.
серпня запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та оборонної роботи апарату
ОДА
27. ХVІІІ
Всеукраїнський
фестиваль 05 - 06 Керівництво ОДА,
лемківської
культури
«Дзвони серпня управління культури та
Лемківщини».
Монастириська РДА
28. Святкові заходи з нагоди відзначення
06
Барна С.С., Бучацька РДА та
Дня села Трибухівці та урочисте серпня Трибухівська ОТГ
відкриття будинку культури в ОТГ.
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В.ВОНС

