ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 17 по 23 квітня 2017 року

№
з/п
1.

2.

Назва заходу
Зустріч дітей Донецької області в
рамках культурного обміну «Схід та
Захід разом» з нагоди святкування
Великодніх свят.
Зустріч з екс-гравцями футбольного
клубу «Реал-Мадрид».

3.

Нарада з питань виконання урядової
програми «Доступні ліки».

4.

Робоча поїздка в Козівський район,
участь
у
відкритті
сільськогосподарського
кооперативу
«Старий млин» в с.Ценів Козівського
району.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

5.

Дата
проведення
17
квітня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
фізичної
культури та спорту ОДА
18
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
квітня
управління
охорони
здоров’я ОДА
18 квітня Барна С.С., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
18
квітня

18
квітня

6.

Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

18
квітня

7.

Прийом громадян.

18
квітня

8.

Відео-нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад.
Заходи з нагоди 15-ої річниці з Дня
створення
Військової
служби
правопорядку у Збройних Силах
України

19
квітня

10. Ознайомлення із роботою аптечних
закладів в рамках реалізації проекту
«Доступні ліки».
11. Нарада з питань підготовки та
проведення
Міжнародного
інвестиційного Форуму “Тернопільщина
Invest 2017”.

19
квітня

9.

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді
ОДА

19
квітня

19
квітня

Крисак І.Б., управління
розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Крисак І.Б., Вонс І.В.,
Юрик
Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Вонс І.В., відділ роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Барна
С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., відділ з питань
запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами ОДА
Барна С.С., управління
охорони здоров’я ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
управління міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

12.

13.

14.

15.

2
Ознайомлення
із
завершенням
реконструкції радіологічного корпусу з
надбудовою
під
розміщення
лабораторного
комплексу
та
централізованої стерилізації КЗ ТОР
“Тернопільська
університетська
лікарня”.
Засідання
робочої
групи
щодо
встановлення та функціонування в
області мережі бізнес-інкубаторів.
Семінар-навчання
щодо
функціонування системи електронних
державних закупівель PROZORRO в
рамках
проведення
заходів
з
реформування
системи
державних
закупівель.
Прийом громадян.

16. Засідання тристоронньої
економічної ради.

соціально-

19
квітня

Крисак І.Б., управління
капітального будівництва
ОДА

19
квітня

Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

19
квітня

19
квітня
19
квітня

17. Прийом громадян.

20
квітня

18. Зустріч із дітьми, батьки яких загинули
під час проведення антитерористичної
операції.
19. Науково-практична конференція на
тему: «Перспективи розвитку медичної
реабілітації в умовах реформування
охорони здоров’я» присвячена 70-чю
КУТОР «Більче-Золотецька обласна
фізіотерапевтична лікарня реабілітація».
20. Засідання комісії обласної державної
адміністрації
на зайняття вакантних посад державної
служби.
21. Засідання міжвідомчої робочої групи з
питання рішень уряду щодо підвищення
рівня заробітної плати.
22. Відкриття
чемпіонату
області
з
пожежно-прикладного спорту.

20
квітня
20
квітня

Юрик Ю.З., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Барна С.С., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді
ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
охорони
здоров’я ОДА

20
квітня

Вонс І.В., відділ кадрової
роботи апарату ОДА

20
квітня

Вонс І.В., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління
Державної
служби
України
з

21
квітня

3
надзвичайних ситуацій
у Тернопільській області
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
охорони
здоров’я ОДА

23. Зустріч з представниками Червоного
Хреста м. Бауцен Німеччини та
Республіки
Польща
з
питань
налагодження подальшої співпраці.
24. Відкриття Всеукраїнського конкурсу
«Вчитель року».

21
квітня

21
квітня

Барна С.С., управління
освіти і науки ОДА

25. Прийом громадян.

21
квітня

26. Засідання
міжвідомчого
координаційного
штабу
щодо
соціального забезпечення громадян, які
переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення
антитерористичної операції.

21
квітня

27. Робоча поїздка в Лановецький район з
питань
соціально-економічного
розвитку району.
28. Засідання робочої групи з питань
організації проведення в області заходів
пов’язаних
з
31-ми
роковинами
Чорнобильської катастрофи.
29. Проведення внутрішнього фінансового
аудиту
в
управлінні
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації.

21
квітня

Крисак І.Б., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Крисак І.Б., управління
Державної
служби
України з надзвичайних
ситуацій
у Тернопільській області
та управління з питань
цивільного
захисту
населення ОДА
Вонс І.В., організаційний
відділ апарату ОДА

Заступник голови
обласної державної адміністрації

21
квітня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

17-21
квітня

сектор
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації

Ю.З.ЮРИК

