ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 13 по 19 листопад 2017 року

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада з головами районних
13
Барна С.С.,
державних
адміністрацій,
головами листопада Крисак
І.Б.,
об’єднаних
територіальних
громад
організаційний
відділ
області.
апарату ОДА
2. Робоча поїздка в Збаразький район.
13
Барна
С.С.,
листопада організаційний
відділ
апарату ОДА
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Нарада з керівниками підпорядкованих
13
Крисак
І.Б.,
структурних
підрозділів листопада Валов О.В., Юрик Ю.З.,
облдержадміністрації.
підпорядковані
структурні
підрозділи
ОДА
Прес-конференція
з
питань
13
Юрик Ю.З., управління
впровадження в області медичної листопада охорони здоров’я ОДА
реформи.

Нарада з питань експлуатаційного
14
Барна С.С., Крисак І.Б.,
утримання
автомобільних
доріг листопада управління
загального користування.
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства ОДА
Урочисті заходи з нагоди відзначення в
14
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
області Дня працівників телебачення та листопада відділ
взаємодії
із
радіо.
засобами
масової
інформації ОДА
Ознайомлення із станом проведення
14
Крисак І.Б., управління
робіт на об’єктах, які фінансуються з листопада капітального
Державного
фонду
регіонального
будівництва ОДА
розвитку у 2017 році в Заліщицькому та
Чортківському районах.
Засідання робочої групи щодо створення
14
Юрик Ю.З., департамент
обласного
територіального
центру листопада соціального захисту
надання соціальних послуг.
населення ОДА

9.

Урочисті
заходи
з
нагоди
працівників сільського господарства.

2
Дня

10. Засідання комісії з питань контролю за
розрахунками за спожиті енергоносії.

11. Засідання робочої групи з питань
вшанування
Дня
пам’яті
жертв
голодоморів та політичних репресій в
Україні 1932-1933 роки.
12. Засідання організаційного комітету з
нагоди відзначення 4-ї річниці революції
Гідності та Свободи.
13. Семінар-навчання
\
щодо функціонування
електронної
торгової
системи
«Prozorro.Продажі».
14. Відкриття
центру
надання
адміністративних
послуг
у
Підволочиській
об’єднаній
територіальній громаді.
15. Урочиста академія «Грай, моя бандуро» з
відзначення 60-річчя з часу створення
Струсівської
Заслуженої
капели
бандуристів України «Кобзар».
16. Молодіжні заходи з нагоди міжнародного
Дня студентів «Студентська доба».
17. Перепоховання
тлінних останків,
українських
патріотів
розстріляних
нацистами 27 листопада 1942 року в
Чортківському районі.

Заступник голови
обласної державної адміністрації

16
Крисак І.Б., департамент
листопада агропромислового
розвитку ОДА
16
Валов О.В., управління
листопада житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
16
Юрик Ю.З., управління
листопада з питань внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА
16
Юрик Ю.З., управління
листопада з питань внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА
16
Юрик Ю.З., департамент
листопада економічного розвитку і
торгівлі ОДА
17
Барна С.С., департамент
листопада економічного розвитку і
торгівлі ОДА
17
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
листопада управління
культури
ОДА
17
листопада
18-19
листопада

Юрик Ю.З., відділ сім’ї
та молоді ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління з питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА та
Чортківська РДА
Ю.З.ЮРИК

