ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 20 по 26 листопад 2017 року

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада з головами районних
20
Барна С.С., Вонс І.В.,
державних
адміністрацій,
головами листопада організаційний відділ
об’єднаних
територіальних
громад
апарату ОДА
області.
2. Ознайомлення
з
реалізацією
20
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
інвестиційних
проектів
за
кошти листопада управління
охорони
Державного
фонду
регіонального
здоров’я ОДА
розвитку у Тернопільському обласному
протитуберкульозному диспансері.
3. Нарада з керівниками підпорядкованих
20
Крисак
І.Б.,
структурних
підрозділів листопада Валов
О.В.,
облдержадміністрації.
Вонс І.В.,
Юрик
Ю.З.,
підпорядковані
структурні підрозділи
ОДА
4. Нарада з питань виконання Програми
20
Крисак І.Б., управління
захисту
населення
і
території листопада з питань цивільного
Тернопільської області від надзвичайних
захисту населення ОДА
ситуацій техногенного та природного
характеру на 2014-2017 роки.
5. Зустріч
з
представниками
20
Вонс І.В., управління
Західноукраїнської філії «UkraineInvest». листопада міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
6. Культурно-мистецькі заходи присвячені
21
Юрик Ю.З., управління
Дню Гідності та Свободи.
листопада культури та управління
з питань внутрішньої
політики, релігії та
національностей ОДА
7. Відео-нарада із заступниками голів
21
Юрик Ю.З., управління
районних державних адміністрацій з листопада культури ОДА
питань бібліотечної реформи.
8. Засідання робочої групи щодо створення
21
Юрик Ю.З.,
обласного
територіального
центру листопада департамент
надання соціальних послуг.
соціального захисту
населення ОДА
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9. Всеукраїнська
науково-практична
21
Юрик Ю.З., управління
конференція
«Події
Української листопада з питань внутрішньої
національної революції 1917-1921 років
політики, релігії та
крізь призму світогляду людини III
національностей ОДА
тисячоліття».
10. Зустріч з представниками німецького
21
Вонс І.В., департамент
Товариства
з
міжнародного листопада економічного розвитку
співробітництва GIZ GmbH щодо
і торгівлі ОДА
можливості
стажування
менеджерів
експортно - та імпортно-орієнтованих
підприємств шляхом проведення бізнессесій у Німеччині.
11. Зустріч з делегацією Великопольського
22
Барна С.С., Вонс І.В.,
воєводства Республіки Польща.
листопада управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
12. Патріотичний
фестиваль
мистецтв
22
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
«Земля Героїв України», присвячений листопада управління культури
Дню Гідності та Свободи.
ОДА
13. Ознайомлення із станом проведення
робіт на об’єктах, які фінансуються з
Державного
фонду
регіонального
розвитку у 2017 році в Шумському та
Кременецькому районах.
14. Конкурсна комісія обласної державної
адміністрації
на зайняття вакантних посад державної
служби.
15. Виїзне засідання обласної робочої групи
з питань забезпечення реалізації рішень,
спрямованих на підвищення рівня оплати
праці та дотримання норм законодавства
в частині мінімальної заробітної плати в
Зборівському районі.
16. Відкриття навчально – практичного
центру «Sniezka» в Тернопільському
вищому професійному училищі №4 ім.
М.Паращука.
17. Відкриття реконструйованих очисних
споруд в Більче-Золотецькій обласній
фізіотерапевтичні лікарні реабілітації.

22
Крисак І.Б., управління
листопада капітального
будівництва ОДА
22
Вонс
І.В.,
відділ
листопада управління персоналом
апарату ОДА
22
Вонс І.В., департамент
листопада соціального захисту
населення ОДА

23
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
листопада управління освіти і
науки ОДА
23
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
листопада управління
охорони
здоров’я ОДА
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18. Семінар на тему: «Реалізація проектів за
23
Вонс І.В., департамент
рахунок коштів ДФРР: від підготовки листопада економічного розвитку
проекту до здачі в експлуатацію».
і торгівлі ОДА
19. Комісія обласної державної
23
Вонс І.В., Головне
адміністрації з попереднього розгляду листопада управління
документації із землеустрою щодо
Держгеокадастру
у
відведення земельних ділянок та надання
Тернопільській області
дозволу на її виготовлення, матеріалів
погодження місця розташування об'єктів,
встановлення ставок орендної плати та
питань купівлі - продажу земельних
ділянок державної власності.
20. Робоча поїздка в Шумський район.
23
Вонс
І.В.,
листопада організаційний відділ
апарату ОДА
21. Відкриття книжкової виставки «Жнива
23
Державний
архів
скорботи» до Дня пам’яті жертв листопада Тернопільської області
голодоморів та політичних репресій в
Україні 1932-1933 років.
22. Засідання сесії Тернопільської обласної
24
Керівництво ОДА
ради.
листопада

23. Відкриття зернового
елеватора із
24
Барна С.С., Крисак І.Б.,
зберігання та переробки зернових листопада департамент
культур ТзОВ «Рентком» в с. Дзвиняч
агропромислового
Заліщицького району.
розвитку ОДА
24. Виїзний
прийом
громадян
в
24
Крисак
І.Б.,
відділ
Бережанському районі.
листопада роботи із зверненнями
громадян апарату ОДА
25. Відкриття табору «Бандерівська школа
24
Юрик Ю.З., відділ сім’ї
2017».
листопада та молоді ОДА
26. Заходи присвячені вшануванню пам’яті
жертв голодоморів та політичних
репресій в Україні 1932-1933 років.

Заступник голови
обласної державної адміністрації

25
Керівництво ОДА,
листопада структурні підрозділи
ОДА

Ю.З.ЮРИК

