ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 01 по 07 травня 2017 року

Відео-нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Робоча поїздка в Тернопільський та
Збаразький райони.

03
травня

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

03
травня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

3.

Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

03
травня

4.

Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
Нарада
з питань підготовки та
проведення в області Міжнародного
інвестиційного
Форуму
«Тернопільщини Invest -2017».
Прийом громадян.

03
травня

Крисак І.Б., управління
розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Крисак І.Б., Вонс І.В.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Вонс
І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Барна С.С., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА

Відео – нарада з питань стану
проведення
комплексу
веснянопольових
робіт
сільськогосподарськими
підприємствами
різних
форм
власності.
Нарада з питань формування балансів
попиту
і
пропозиції
основних
продуктів харчування на травень 2017
року.
Засідання колегії обласного управління
лісового і мисливського господарства.

04
травня

Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА

04
травня

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

04
травня

Крисак І.Б., департаменти
агропромислового розвитку
та економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Вонс І.В., Тернопільське
обласне
управління
лісового та мисливського
господарства
департамент
соціального
захисту населення ОДА

№
з/п
1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

Назва заходу

Дата
проведення

03
травня

04
травня

04
травня

2
11. Робоча поїздка в Чортківський район.

05
травня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

12. Громадські
слухання
щодо
організаційних аспектів формування
госпітальних округів.
13. Інтерактивна наукова акція для дітей
«Наукові пікніки».

05
травня

Барна С.С., Вонс І.В.,
управління
охорони
здоров’я ОДА
відділ сім’ї та молоді ОДА

14. Прийом громадян.

05
травня

15. Засідання організаційного комітету
щодо підведення підсумків весняного
двомісячника
з благоустрою та
озеленення населених пунктів області.
16. Робоча поїздка в Підволочиський
район з питань соціально-економічного
розвитку району.
17. Всеукраїнський фестиваль козацької та
української народної національнопатріотичної пісні «Забуттям не
зростає честь і слава козаків».
18. Молодіжний мистецький фестиваль
«Ференц - фест» в м. Бережани.

05
травня

Заступник голови
обласної державної адміністрації

05
травня

05
травня
07
травня

07
травня

Крисак І.Б., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Крисак І.Б., управління
житлово-комунального
господарства ОДА
Вонс І.В.,
департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Барна С.С., управління
культури ОДА та Збаразька
РДА
Барна С.С., відділ туризму
ОДА

Ю.З.ЮРИК

