ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 10 по 16 квітня 2017 року

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

1.

Відео-нарада з керівництвом районних
державних адміністрацій.

10
квітня

2.

Засідання сесії Тернопільської обласної
ради.

10
квітня

3.

Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
Зустріч з представниками Чортківської
філії ТзОВ «СЕ Борднетце Україна»
щодо реалізації інвестиційного проекту
підприємства в м. Чортків.
Зустріч з головою асоціації наркологів
України Вієвським А.М.

10
квітня

Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

11
квітня

Ознайомлення з виробничою діяльністю
ТОВ «Енергоощадні технології» в м.
Хоростків.
8. Ознайомлення
із
завершенням
реконструкції системи каналізації смт.
Товсте Заліщицького району, районного
будинку
культури
та
районної
бібліотеки для дорослих в м. Борщів.
9. Засідання комісії по встановленню
статусу учасника – добровольця
антитерористичної операції.
10. Зустріч з представниками Української
Національної Меншини Сербії.

11
квітня

11. Робоча поїздка на ДП «Зарубинецький
спиртовий завод» в с. Зарубинці
Збаразького
району
з
питань
відновлення виробничої діяльності
підприємства.

12
квітня

4.

5.

6.

7.

10
квітня

11
квітня

11
квітня

11
квітня
12
квітня

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Керівництво ОДА
Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
охорони
здоров’я ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Крисак І.Б.. департамент
агропромислового
розвитку ОДА
Крисак І.Б., управління
капітального будівництва
ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
Юрик Ю.З., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Крисак І.Б.. департамент
агропромислового
розвитку ОДА

12.

13.

14.

15.

2
Благодійна акції з випікання пасок для
підтримки воїнів АТО «Христос
Воскрес і Дух наш воскресає».
Відкриття виставки дерев’яних ікон «З
вірою і надією» заслуженого майстра
народної творчості України Володимира
Шерстія.
Засідання робочої групи з питань
контролю у сфері довкілля та
природокористування.
Ознайомлення з виробничою діяльністю
ПП «Альма-Віта» в м. Теребовля.

12
квітня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

12
квітня

Юрик Ю.З., Державний
архів області

13
квітня

Крисак І.Б., управління
екології та природних
ресурсів ОДА
Крисак І.Б.. департамент
агропромислового
розвитку ОДА
Вонс І.В., відділ кадрової
роботи апарату ОДА

13
квітня

16. Засідання комісії обласної державної
адміністрації на зайняття вакантних
посад державної служби.
17. Зустріч дітей Донецької області в
рамках культурного обміну «Схід та
Захід разом» з нагоди святкування
Великодніх свят.
18. Засідання
міжвідомчого
координаційного
штабу
щодо
соціального забезпечення громадян, які
переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення
антитерористичної операції.

13
квітня

19. Нарада щодо розгляду матеріалів для
видачі
дозволів
на
спеціальне
водокористування
та
на
викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами.
20. Засідання експертно-перевірної комісії
Державного архіву області.

14
квітня

14
квітня

Державний архів області

21. Проведення внутрішнього фінансового
аудиту
в
управлінні
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації.

10-14
квітня

сектор
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації

Заступник голови
обласної державної адміністрації

14
квітня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді
ОДА

14
квітня

Крисак І.Б., управління
Державної
служби
України з надзвичайних
ситуацій
у Тернопільській області
та управління з питань
цивільного
захисту
населення ОДА
Крисак І.Б., управління
екології та природних
ресурсів ОДА

Ю.З.ЮРИК

