ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 19 по 25 червня 2017 року
№

Назва заходу

Дата
проведення

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів

Відео-нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.
Селекторна
нарада
під
головуванням
Прем’єр-міністра
України Гройсмана В.Б.

19
червня

Барна С.С.,
організаційний відділ
апарату ОДА

19
червня

Засідання
обласної
комісії
розгляду питань пов’язаних із
встановленням статусу учасника
війни.
Семінар-навчання
щодо
особливостей роботи в електронній
системі
державних
закупівель
товарів, робіт і послуг PROZORO.
Засідання робочої групи з питань
гуманітарної
допомоги
при
облдержадміністрації.
Засідання колегії управління освіти
і науки облдержадміністрації.

19
червня

Юрик Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Барна С.С., Валов О.В.,
управління житловокомунального
господарства та
енергозбереження
департамент соціального
захисту населення ОДА

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

19
червня

19
червня

Юрик Ю.З департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

20
червня
20
червня

Юрик Ю.З., департамент
соціального захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

Засідання
колегії
управління
культури облдержадміністрації.

20
червня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

Круглий стіл на тему: «Подолання
перешкод і проблемних моментів
розвитку малого і середнього
бізнесу демобілізованих учасників
бойових дій в зоні АТО».
Урочиста відправка дітей на
оздоровлення у ДОЗ «Лісова пісня»
м. Борщів.
Засідання комісії з присудження
обласних премій в галузі культури
при обласній державній.

20
червня

Юрик Ю.З, департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

20
червня

Відділ сім’ї та молоді
ОДА

21
червня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

2

Зустріч з головою правління
Державної
спеціалізованої
установи
«Держмолодьжитло»
С.О.Комнатним.
Засідання
обласної
дитячої
санаторно-відбіркової комісії.

21
червня

Засідання
колегії
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації.
Засідання
колегії
управління
фізичної культури та спорту
облдержадміністрації.
Засідання науково-методичної ради
державного архіву області.

22
червня

17.

Засідання штабу з підготовки
об’єктів
житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної
сфери до роботи в осінньо-зимовий
період 2017/2018 років, запобігання
аваріям та проведення оперативних
відновлювальних робіт на цих
об’єктах, забезпечення сталого
проходження
опалювального
сезону.

22
червня

Управління житловокомунального
господарства та
енергозбереження ОДА

18.

Заходи до Дня Скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в
Україні.

22
червня

19.

Урочисте зібрання та відзначення
представників молодіжного активу,
лідерів молодіжних громадських
організацій,
учнівської
та
студентської молоді з нагоди Дня
молоді.
Нарада з питань святкування 100річчя
бою
під
Конюхами
Козівського району.
Спортивно-масові
заходи
для
молоді „Місто мультиспорту”.

23
червня

Юрик Ю.З., управління з
питань внутрішньої
політики, релігій та
національностей ОДА
Юрик Ю.З., відділ сім’ї
та молоді ОДА

23
червня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

24
червня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

Проща аграріїв Тернопільщини в
Марійському духовному центрі
с. Зарваниця
Теребовлянського
району.

24
червня

Валов О.В., департамент
агропромислового
розвитку ОДА

12.

13.

14.

15.

16.

20.

21.

22.

21
червня

22
червня
22
червня

Барна С.С., Валов О.В.,
управління
містобудування та
архітектури ОДА
Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., управління
фізичної культури та
спорту ОДА
Юрик Ю.З., державний
архів області

3
23.

Парад випускників 2017 року.

25
червня

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

24.

Регіональний фестиваль духовної
пісні «Один Бог, один Народ, одна
Україна» с. Завалів Підгаєцького
району.
Свято замку в м. Скалат.

25
червня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

25
червня

відділ туризму ОДА

25.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В.ВОНС

