ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 05 по 11 червня 2017 року

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Міжобласний
мистецько-краєзнавчий
05
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
фестиваль «Братина» в с. Стіжок червня управління
культури
Шумського району.
ОДА та Шумська РДА
2. Відкриття приміщення Богданівського
05
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
дошкільного навчального закладу.
червня управління освіти і науки
ОДА та Підволочиська
ОТГ
3. Відео-нарада з головами районних
06
Барна
С.С.,
державних
адміністрацій,
головами червня організаційний
відділ
об’єднаних
територіальних
громад
апарату ОДА
області.
4. Нарада з керівниками структурних
06
Барна С.С., Крисак І.Б.,
підрозділів облдержадміністрації.
червня Валов О.В., Вонс І.В.,
Юрик
Ю.З.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
5. Нарада з керівниками підпорядкованих
06
Крисак І.Б., Вонс І.В.,
структурних
підрозділів червня Юрик
Ю.З.,
облдержадміністрації.
підпорядковані
структурні
підрозділи
ОДА
6.

7.

8.
9.

Урочиста
відправка
дітей
на
оздоровлення у дитячому оздоровчому
закладі
«Лісовий»
с.Скоморохи
Бучацького району.
Засідання комісії по встановленню
статусу учасника – добровольця АТО.

06
червня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї
та молоді ОДА

06
червня

Семінар на тему: «Творча спадщина
Ігоря Герети».
Нарада з питань організації вишколу
загону
Територіальної
оборони
Чортківського району.

06
червня
06
червня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., Державний
архів області
Юрик Ю.З., відділ з
питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА

2
10. Нарада з питань проведення заходів з
нагоди відзначення 100-річчя битви під
Зборовом.

06
червня

11. Нарада з головними зоотехніками
управлінь агропромислового розвитку
райдержадміністрацій з питань стану
тваринницької галузі.
12. Вивчення
стану
роботи
апарату
Підгаєцької
районної
державної
адміністрації.
13. Всеукраїнська
наукова-практична
конференція приурочена до Дня пам’яті
Ігоря Герети «Перші Геретівської
читання»

06
червня

14. Презентація
медіацентру.

кризового

08
червня

15. Семінар
на
тему:
«Підвищення
соціальної відповідальності бізнесу –
запорука зростання занятості»
16. Нарада з питань проведення та
відзначення урочистих заходів 100-річчя
бою під с. Конюхами.

08
червня

17. Виїзне
засідання
організаційного
комітету з підготовки та відзначення в
області
75-ї
річниці
утворення
Української Повстанської Армії в
Шумському районі.
18. Відкриття навчально-практичного центру
монтажників санітарно-технічних систем
при
Чортківському
вищому
професійному училищі.
19. Виїзна нарада з питань збільшення
надходжень до місцевих бюджетів.

08
червня

20. Засідання міжвідомчого координаційного
штабу щодо соціального забезпечення
громадян,
які
переміщуються
з
тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної

09
червня

Українського

07
червня
07
червня

08
червня

Юрик Ю.З., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
департамент
агропромислового
розвитку ОДА
Вонс І.В.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Юрик
Ю.З.,
Тернопільський
обласний комунальний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
Крисак
І.Б.,
відділ
інформаційної діяльності
ОДА
Юрик Ю.З., обласний
центр зайнятості
Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА
Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА

09
червня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти
і
науки ОДА

09
червня

Барна С.С., Вонс І.В.,
Головне
управління
Державної
фіскальної
служби
у
Тернопільській
області, організаційний
відділ апарату ОДА
Крисак І.Б., управління
Державної
служби
України з надзвичайних
ситуацій
у Тернопільській області

3
операції.
21. Засідання робочої групи з гуманітарних
питань при облдержадміністрації.

09
червня

22. Заходи з нагоди Міжнародного Дня
архівістів.

09
червня

та управління з питань
цивільного
захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., Державний
архів області

23. Участь у Всеукраїнській прощі медичних
працівників.

10
червня

Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

24. Урочиста академія з нагоди відзначення
125–ої річниці від дня народження
Патріарха Йосифа Сліпого.

11
червня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління з питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В.ВОНС

