ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 04 по 10 грудня 2017 року

№
з/п

Дата
проведення

Назва заходу
Відео-нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних
територіальних
громад
області.
Робоча поїздка в Бережанський район.

04
грудня

3.

Зустріч
з
військовослужбовцями
Бережанської військової частини з
нагоди Дня Збройних сил України.

04
грудня

4.

Заходи з нагоди
прокуратури.

працівників

04
грудня

5.

Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

04
грудня

6.

Прийом громадян.

04
грудня

7.

Ознайомлення із станом проведених
ремонтних робіт у Теребовлянській
військовій частині.

05
грудня

8.

Міжнародний
молодіжний
дипломатичний
форум
з
нагоди
100-річчя української дипломатії.

05
грудня

1.

2.

Дня

04
грудня

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С.,
Вонс
І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С.,
Вонс
І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., відділ з питань
запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та
оборонної
роботи
апарату ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
відділ з питань запобігання
та виявлення корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та
оборонної
роботи
апарату ОДА
Крисак І.Б.,
Валов
О.В.,
Вонс І.В.,
Юрик Ю.З., підпорядковані
структурні підрозділи ОДА
Валов О.В., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Барна С.С., відділ з питань
запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та
оборонної
роботи
апарату ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
управління міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

2
Засідання ради підтримки учасників
антитерористичної
операції
при
облдержадміністрації.

05
грудня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
департамент
соціального
захисту населення ОДА

Правління
при

05
грудня

11. Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

05
грудня

12. Ознайомлення із станом проведення
робіт на об’єктах, які фінансуються з
Державного
фонду
регіонального
розвитку в 2017 році в Кременецькому
та Лановецькому районах.
13. Прийом громадян.

05
грудня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігії та національностей
ОДА
Крисак І.Б., управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього господарства
ОДА
Крисак І.Б., управління
капітального будівництва
ОДА

05
грудня

Вонс І.В., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА

14. Вивчення
стану
роботи
апарату
Тернопільської районної державної
адміністрації.

05
грудня

Вонс І.В., організаційний
відділ апарату ОДА

15. Заходи з нагоди
статистики.

працівників

05
грудня

Вонс
І.В.,
Головне
управління статистики у
Тернопільській області

16. Засідання комісії щодо створення
обласного
територіального
центу
соціального обслуговування.

05
грудня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

17. Покладання квітів до могил загиблих
учасників антитерористичної операції
на Микулинецькому кладовищі.

06
грудня

18. Урочисті заходи з нагоди Дня Збройних
сил України.

06
грудня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігії та національностей
ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ з питань запобігання
та виявлення корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та
оборонної
роботи

9.

10. Розширене
засідання
Громадської
ради
облдержадміністрації.

Дня

3
апарату ОДА

19. Робоча поїздка в Кременецький район.

06
грудня

20. Відкриття
навчально-практичного
центру з професії «Швачка. Кравець.
Закрійник»
у
Кременецькому
професійному ліцеї.
21. Нарада щодо формування балансів
попиту і пропозиції основних продуктів
харчування на грудень 2017 року.

06
грудня

22. Бізнес-інтенсив на
успішного бізнесу».

06
грудня

тему:

«Матриця

06
грудня

Барна С.С.,
Вонс
І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і науки
ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА
та
департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

23. Прийом громадян.

06
грудня

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

24. Прийом громадян.

07
грудня

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

25. Урочисті заходи з нагоди Дня місцевого
самоврядування.

07
грудня

26. Засідання робочої групи з питань
надання гуманітарної допомоги при
облдержадміністрації.
27. Засідання колегії відділу сім’ї та молоді
облдержадміністрації.

07
грудня

Барна С.С.,
Вонс
І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

07
грудня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

28. Засідання колегії управління фізичної
культури
та
спорту
облдержадміністрації.

07
грудня

Юрик Ю.З., управління
фізичної
культури
та
спорту ОДА

4
29. Засідання сесії Тернопільської обласної
ради.

08
грудня

Керівництво ОДА

30. Бізнес-платформа на тему: «Діалог
заради інституційної підтримки малого
та середнього бізнесу з питань
експорту».
31. Суперкубок
Тернопільщини
з
інтелектуальних ігор «УНІКУМ».

08
грудня

Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

10
грудня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

32. Творчий звіт мистецьких колективів
Теребовлянського району, присвячений
Дню Збройних сил України.

10
грудня

Юрик Ю.З., управління
культури
та
Теребовлянська РДА

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В.ВОНС

