ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 06 по 12 лютого 2017 року
№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

1. Відео-нарада з керівництвом районних
державних адміністрацій.

06
лютого

2. Нарада з питань підготовки та
проведення
презентації
області
«Благословенне Тернопілля».

06
лютого

3. Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

06
лютого

4. Засідання організаційного комітету з
питань
відзначення
28-ї
річниці
виведення військ з Афганістану та Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав.
5. Засідання комісії по розподілу коштів
серед обласних громадських організацій
ветеранів та інвалідів виділених з
обласних програм
«Ветеран» та
«Турбота».
6. Ознайомлення
з
діяльністю
Тернопільської митниці Державної
фіскальної служби
7. Нарада
з
питань
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування в зимовий період.

06
лютого

8. Нарада
із
представниками
Агрохолдингу «Мрія» з питань розвитку
в області
сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації.
9. Прийом громадян.

07
лютого

10. Нарада з питань підготовки до
Міжнародного інвестиційного Форуму
«Тернопільщина Invest – 2017»

07
лютого

11. Робоча поїздка до комунальної установи
Тернопільської
обласної
ради

07
лютого

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
організаційний
відділ
апарату ОДА

Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
Вонс І.В., підпорядковані
структурні
підрозділи
ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

06
лютого

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

07
лютого

Барна С.С., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового
розвитку ОДА

07
лютого

07
лютого

Вонс І.В., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
Вонс І.В., управління
міжнародного
співробітництва та
фандрайзингу ОДА
Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

2
«Микуленецька
обласна
фізіотерапевтична лікарня реабілітації».
12. Робоча поїздка до комунальної установи
Тернопільської обласної ради «БільчеЗолотецька фізіотерапевтична лікарня
реабілітації».
13. Робоча поїздка в Тернопільський
район.

07
лютого

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

08
лютого

14. Нарада-семінар
з
питань
змін
оподаткування сільськогосподарських
підприємств, трудового та пенсійного
законодавства у 2017 році.
15. Робоча поїздка в Лановецький район.

08
лютого

Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового
розвитку ОДА

16. Нарада з питань розгляду пропозицій
пріоритетних проектів регіонального
розвитку області для включення в
Проект заходів на 2018-2020 роки щодо
реалізації
Державної
стратегії
регіонального розвитку на період до
2020 року.
17. Зустрічі з керівниками професійнотехнічних навчальних закладів області
щодо забезпечення діяльності освітніх
закладів.
18. Засідання
конкурсу
проектів
молодіжних громадських організацій.

08
лютого

19. Робоча поїздка в Борщівський
Заліщицький райони.

08
лютого

Вонс І.В., управління
капітального будівництва
ОДА
Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

08
лютого

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

08
лютого

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

та

09
лютого

20. Зустрічі з керівниками професійнотехнічних навчальних закладів області
щодо забезпечення діяльності освітніх
закладів.
21. Нарада щодо врегулювання питання
використання земельних ділянок.

09
лютого

Крисак І.Б., управління
капітального будівництва
ОДА
Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

09
лютого

Вонс І.В., юридичний
відділ апарату ОДА

22. Нарада
з
питань
соціальноекономічного
розвитку
територій,
функціонування медичних і освітніх
закладів та підготовки пропозицій до
перспективного плану формування
об’єднаних
територіальних
громад
області.

10
лютого

Барна С.С., Валов О.В.,
Юрик Ю.З., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

3
23. Зустріч з представниками обласної
громадської організації української
спілки ветеранів Афганістану з нагоди
Дня вшанування учасників бойових дій
на території інших держав.
24. Зустріч з військовим аташе Норвегії.

10
лютого

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

10
лютого

25. Нарада із керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
райдержадміністрацій щодо складання
зведеного
плану
розвитку
агропромислового
комплексу
та
сільських територій на 2017 рік
26. Проведення внутрішнього аудиту в
Лановецькій
районній
державній
адміністрації.

10
лютого

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
Вонс І.В., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
департамент
агропромислового
розвитку ОДА

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

06-10
лютого

сектор внутрішнього
аудиту ОДА

І.В. ВОНС

