ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 06 по 12 березня 2017 року

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада з керівництвом районних
06
Барна С.С., Вонс І.В.,
державних адміністрацій.
березня
організаційний відділ
апарату ОДА
2. Нарада з керівниками структурних
06
Барна С.С., Вонс І.В.,
підрозділів облдержадміністрації.
березня
організаційний відділ
апарату ОДА
3. Виїзна нарада з питань завершення
06
Барна С.С., управління
реконструкції радіологічного корпусу з
березня
капітального
надбудовою та кардіологічного центру в
будівництва та
обласній університетській лікарні.
управління охорони
здоров’я ОДА
4. Нарада з керівниками підпорядкованих
06
Крисак І.Б., Юрик
структурних
підрозділів
березня
Ю.З., підпорядковані
облдержадміністрації.
структурні підрозділи
ОДА
5. Прийом громадян.
06
Валов О.В., відділ
березня
роботи із зверненнями
громадян апарату
ОДА
6. Нарада
з
питань
створення
та
06
Валов О.В., Вонс І.В.,
фінансування
Агенції
регіонального
березня
департамент
розвитку в Тернопільській області.
економічного
розвитку і торгівлі
ОДА
7. Засідання організаційного комітету з
06
Юрик
Ю.З.,
питань відзначення в області 203-ї річниці
березня
управління з питань
від Дня народження Т.Г. Шевченка.
внутрішньої політики,
релігії
та
національностей,
управління культури
ОДА
8. Нарада з питань соціального забезпечення
06
управління з питань
громадян, які переміщуються з тимчасово
березня
цивільного
захисту
окупованої
території
та
районів
населення ОДА
проведення антитерористичної операції.
9. Робоча поїздка в Залозецьку об’єднану
07
Барна
С.С.,
територіальну громаду.
березня
організаційний відділ
апарату ОДА
10. Нарада
з
питань
експлуатаційного
07
Крисак
І.Б.,
утримання автомобільних доріг загального
березня
управління розвитку

2
користування.

11. Засідання робочої групи з питань
контролю у сфері охорони довкілля та
природокористування.

07
березня

12. Робоча поїздка в Теребовлянський та
Підгаєцький райони з питань проведення
консультацій
щодо
пропозицій
до
перспективного
плану
формування
об’єднаних територіальних громад області
та ознайомлення з об’єктами, що
пропонуються для участі в конкурсі
проектів, що фінансуватимуться у 2017
році за рахунок коштів субвенції з
Державного бюджету місцевим бюджетам
у 2017 році на розвиток інфраструктури
ОТГ.
13. Прийом громадян.

07
березня

14. Публічне представлення інформації про
виконання обласного бюджету та бюджету
головного
розпорядника
коштів
державного бюджету – Тернопільської
обласної державної адміністрації за 2016
рік.

07
березня

15. Нарада з питань підсумків роботи
Тернопільської
торгово-промислової
палати у 2016 році та перспективи
співпраці в 2017 році.
16. Покладання квітів до пам’ятника Т.Г.
Шевченка з нагоди 203-ї річниці від Дня
народження.

07
березня

17. Всеукраїнський
Shevchenko».

«Global

09
березня

18. Творчий звіт мистецьких колективів
Тернопільської обласної філармонії «Не

09
березня

флеш-моб

07
березня

09
березня

інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
ОДА
Крисак
І.Б.,
управління екології та
природних
ресурсів
ОДА
Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА

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

Вонс І.В., департамент
економічного
розвитку і торгівлі
ОДА
Барна С.С., Юрик
Ю.З., управління з
питань внутрішньої
політики, релігії та
національностей,
управління культури
ОДА
Барна С.С., Юрик
Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА
Барна С.С., Юрик
Ю.З., управління

3
вмирає душа наша, не вмирає воля»,
присвячений 203-й річниці від Дня
народження Т.Г.Шевченка.
19. Робоча поїздка в Зборівський та
Тернопільський
райони
з
питань
проведення консультацій щодо пропозицій
до перспективного плану формування
об’єднаних територіальних громад області
та ознайомлення з об’єктами, що
пропонуються для участі в конкурсі
проектів, що фінансуватимуться у 2017
році за рахунок коштів субвенції з
Державного бюджету місцевим бюджетам
у 2017 році на розвиток інфраструктури
ОТГ.
20. Нарада щодо діяльності державних
підприємств, що перебувають у сфері
управління облдержадміністрації.

культури ОДА

09
березня

Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА

09
березня

Вонс І.В., департамент
економічного
розвитку і торгівлі
ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного
розвитку і торгівлі
ОДА
Юрик Ю.З., відділ
сім’ї та молоді ОДА

21. Засідання робочої групи з врегулювання
проблемних питань деревообробної та
суміжних галузей області.

09
березня

22. Відкриття обласного етапу Всеукраїнської
акції «Серце до серця».

09
березня

23. Робоча
поїздка
в
Шумський
та
Кременецький
райони
з
питань
проведення консультацій щодо пропозицій
до перспективного плану формування
об’єднаних територіальних громад області
та ознайомлення з об’єктами, що
пропонуються для участі в конкурсі
проектів, що фінансуватимуться у 2017
році за рахунок коштів субвенції з
Державного бюджету місцевим бюджетам
у 2017 році на розвиток інфраструктури
ОТГ.
24. Вечори в театральному фойе «Ти до мене,
Україно, думами Шевченка гомониш…» літературно-музична композиція.

10
березня

Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА

10
березня

Юрик Ю.З.,
управління культури
ОДА

4
25. Семінар-навчання щодо функціонування
системи
електронних
державних
закупівель
PROZORRO
в
рамках
проведення заходів з реформування
системи державних закупівель.
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

10
березня

департамент
економічного
розвитку і торгівлі
ОДА

І.В. ВОНС

