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ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 02 по 08 жовтня 2017 року

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада
з
головами
районних
02
Барна С.С., Вонс І.В.,
державних
адміністрацій,
головами жовтня організаційний відділ
об’єднаних територіальних громад області.
апарату ОДА
2. Участь в селекторні нараді з Міністерством
02
Барна С.С., Валов О.В.
регіонального розвитку, будівництва та жовтня управління житлово –
житлово-комунального
господарства
комунального
України з питань підготовки підприємств
господарства
та
паливно-енергетичного
комплексу,
енергозбереження
житлово-комунального
господарства,
ОДА
об’єктів
соціальної
сфери
та
інфраструктури
до
осінньо-зимового
періоду 2017/2018 року.
3. Нарада
з
керівниками
структурних
02
Барна С.С., Вонс І.В.,
підрозділів облдержадміністрації.
жовтня організаційний відділ
апарату ОДА
4. Зустріч з представниками громадської
02
Барна С.С., Юрик
організації «Радіологи без кордонів».
жовтня Ю.З.,
управління
охорони здоров’я ОДА
5. Презентація
культурно-мистецького
02
Барна С.С., Бучацька
проекту «Під зорею Пінзеля».
жовтня РДА
6.

Заходи з нагоди відзначення 145 річниці з
Дня народження видатної оперної співачки
Соломії Крушельницької за участю
Почесного Консула Королівства Бельгії у
Львові Ярослава Гарцули.

02
жовтня

Барна С.С., Вонс І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

7.

2
Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

02
жовтня

8.

Прийом громадян.

02
жовтня

9.

Нарада
з
питань
експлуатаційного
утримання автомобільних доріг загального
користування.

03
жовтня

10. Робоча поїздка в Теребовлянський район.

03
жовтня

11. Презентація електронного майданчика
«Держзакупівлі.
On-line»
з
нагоди
відкриття представництва в Тернопільській
області.
12. Прийом громадян.

03
жовтня

13. Засідання регіональної ради з питань
розвитку
професійної
освіти
при
облдержадміністрації.
14. Нарада з керівниками апаратів районних
державних адміністрацій.

03
жовтня

15. Засідання комісії із попереднього розгляду
документації
із
землеустрою
щодо
відведення земельних ділянок та надання
дозволу на її виготовлення, матеріалів
погодження місця розташування об’єктів,
встановлення ставок орендної плати та
питань купівлі-продажу земельних ділянок
державної власності.
16. Прийом громадян.

04
жовтня

03
жовтня

04
жовтня

04
жовтня

Валов О.В., Юрик
Ю.З.,
Вонс
І.В.,
підпорядковані
структурні підрозділи
ОДА
Валов О.В., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату
ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства ОДА
Барна
С.С.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
департамент
економічного розвитку
і торгівлі ОДА
Вонс І.В., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату
ОДА
Юрик Ю.З.,
управління освіти і
науки ОДА
Вонс
І.В.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Вонс І.В., Головне
управління
Держгеокадастру
у
Тернопільській області

Юрик Ю.З., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату
ОДА

3
17. Засідання ради підтримки учасників
антитерористичної
операції
при
облдержадміністрації.

05
жовтня

18. Зустріч з Послами Вишеградської четвірки.

05
жовтня

19. Нарада з питань стану ведення в
експлуатацію
проблемних
об’єктів
будівництва житлового фонду.

05
жовтня

20. Засідання
колегії
департаменту
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації.
21. Засідання обласної тимчасової комісії з
питань погашення заборгованості із
заробітної плати.

05
жовтня

22. Робоча поїздка в Гусятинський район.

06
жовтня

23. Заходи з нагоди 125-ї річниці прибуття
перших українських мігрантів до Бразилії
за участю Надзвичайного та Повноважного
Посла Бразилії в Україні пана Освальдо
Беато.
24. Прийом громадян.

06
жовтня

25. Нарада з питань розроблення програм
житлового фонду.

06
жовтня

26. Відкриття молодіжного табору в с. Бишки
Козівського району з нагоди відзначення
75 – ї річниці ОУН-УПА.

06
жовтня

05
жовтня

06
жовтня

Барна С.С., Юрик
Ю.З., департамент
соціального захисту
населення ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку
і торгівлі ОДА
Юрик
Ю.З.,
департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Барна
С.С.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Крисак І.Б., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату
ОДА
Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Юрик Ю.З.,
управління культури
та управління з питань
внутрішньої політики,
релігії та
національностей ОДА

4
27. Урочисті заходи з нагоди відзначення 75 – ї
річниці ОУН-УПА «Башки – столиця
воюючої України 1943-1945».

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

07
жовтня

Юрик Ю.З.,
управління культури
та управління з питань
внутрішньої політики,
релігії та
національностей ОДА
І.В.ВОНС

