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

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада з керівництвом районних
13
Барна С.С.,
державних адміністрацій.
березня організаційний
відділ
апарату ОДА
2. Відкриття виставки з нагоди вшанування
13
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
Дня українського добровольця.
березня Державний архів
Тернопільської області
3. Нарада з керівниками правоохоронних
13
Барна С.С., сектор з
органів області.
березня питань запобігання та
виявлення корупції,
взаємодії з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА
4. Нарада з керівниками підпорядкованих
13
Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
структурних
підрозділів березня підпорядковані
облдержадміністрації.
структурні
підрозділи
ОДА
5. Засідання
Державної
надзвичайної
13
Крисак І.Б., головне
протиепізоотичної
комісії
при березня управління
облдержадміністрації.
Держпродспоживслужби
в області
6. Урочисті заходи з нагоди відзначення в
14
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
області Дня українського добровольця.
березня управління культури та
управління з питань
внутрішньої політики,
релігії та
національностей ОДА
7. Засідання круглого-столу з обговорення
14
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
проекту
ліберального
Податкового березня департамент
кодексу України за участю Асоціації
економічного розвитку і
платників
податків
України
з
торгівлі ОДА
представниками бізнесу та органів
виконавчої влади.
8. Нарада
з
питань
експлуатаційного
14
Крисак І.Б., управління
утримання автомобільних доріг загального березня розвитку
користування.
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
9. Робоча поїздка в Лановецький та
14
Валов О.В., управління
Збаразький райони з питань проведення березня містобудування
та

2
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.
10. Робоча поїздка в Монастириський район.

архітектури ОДА

15
березня

Барна С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Валов О.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

11. Зустріч
з
представником
компанії
«Укрекоенергосистеми»
з
питань
встановлення
на території області
сонячних електричних станцій.

15
березня

12. Семінар - навчання з питань заповнення
заявок на участь у конкурсних відборах
об'єднаних територіальних громад області
для
створення
центрів
надання
адміністративних послуг.

15
березня

13. Робоча поїздка в Бережанський та
Козівський 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.
14. Прийом громадян.

15
березня

Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

15
березня

15. Урочиста
церемонія
нагородження
номінованих Народною радою Орденом
«За спасіння життя».
16. Засідання колегії управління житловокомунального
господарства

15
березня

Юрик Ю.З., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату ОДА
Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

16
березня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління житлово-

3
облдержадміністрації.

комунального
господарства ОДА

17. Прийом громадян.

16
березня

18. Нарада з питань знакування туристичних
об’єктів області.

16
березня

19. Підписання
меморандуму
з
Всеукраїнською
Гільдією
інженерів
технічного нагляду.
20. Засідання колегії Державного архіву
Тернопільської області.

16
березня

21. Нарада з питань формування загонів
територіальної оборони області.

16
березня

22. Нарада з суб’єктами господарювання
області з питань методики надання
дозвільних
документів
управлінням
Державної
архітектурно-будівельної
інспекції у Тернопільській області.
23. Прийом громадян.

17
березня

24. Відкриття
мистецького
«Військово-польовий АРТ».

17
березня

проекту

16
березня

17
березня

Барна С.С., відділ роботи
із зверненнями
громадян апарату ОДА
Крисак
І.Б.,
відділ
туризму ОДА
Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Юрик Ю.З., Державний
архів
Тернопільської
області
Юрик Ю.З., сектор з
питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА
Барна С.С., Валов О.В.,
департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Крисак І.Б., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату ОДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

25. Засідання міжвідомчого координаційного
17
Юрик Ю.З., управління з
штабу щодо соціального забезпечення березня питань
цивільного
громадян, які переміщуються з тимчасово
захисту населення ОДА
окупованої
території
та
районів
проведення антитерористичної операції.
26. Проведення
обласного
етапу протягом відділ сім’ї та молоді
Всеукраїнської акції «Серце до серця».
тижня
ОДА
27. Шевченківська виставка: «І мене в сім'ї протягом Управління
великій…» з нагоди відзначення 203-ї
тижня
ОДА
річниці
від
Дня
народження
Т.Г.Шевченка.
Заступник голови
обласної державної адміністрації

культури

Ю.З.ЮРИК

