ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 20 по 26 лютого 2017 року
№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

1. Відео-нарада з керівництвом районних
державних адміністрацій.

20
лютого

2. Заходи з нагоди вшанування Пам’яті
Героїв Небесної Сотні.

20
лютого

3. Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
4. Нарада з питань залучення міжнародної
технічної допомоги в економіку області.

20
лютого

5. Робоча поїздка в Тернопільський район з
питань ознайомлення з об’єктами, що
пропонуються для участі у конкурсі
проектів, фінансування яких у 2017 році
буде здійснюватися за рахунок коштів з
Державного
фонду
регіонального
розвитку, а також коштів державного
бюджету на розвиток інфраструктури
об’єднаних територіальних громад.
6. Акція з нагоди Дня Пам’яті Героїв
Небесної Сотні «Вклонімося тим, хто
буде вічно жити».
7. Робоча поїздка в Підволочиський район.

20
лютого

8. Нарада
з
питань
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування в зимовий період.

21
лютого

9. Прийом громадян.

21
лютого

10. Нарада
з питань підготовки
та
проведення
Міжнародного
інвестиційного Форуму “Тернопільщина
Invest 2017”.
11. Робоча поїздка в Козівську та Озерянську
об’єднані територіальні громади з питань
ознайомлення
з
об’єктами,
що

21
лютого

20
лютого

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури ОДА

Крисак
І.Б.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Вонс І.В., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

20
лютого

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

21
лютого

Барна
С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Вонс І.В., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
Вонс І.В., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

21
лютого

2
пропонуються для участі у конкурсі
проектів, фінансування яких у 2017 році
буде здійснюватися за рахунок коштів з
Державного
фонду
регіонального
розвитку, а також коштів державного
бюджету на розвиток інфраструктури
об’єднаних територіальних громад.
12. Зустріч
із
Надзвичайним
та
Повноважним Послом Естонії в Україні
паном Гертом Антсу.

22
лютого

13. Засідання колегії обласної державної
адміністрації.

22
лютого

14. Нарада з головами районних державних
адміністрацій.

22
лютого

15. Молебень та покладання квітів
пам’ятника Героїв Небесної Сотні.

до

22
лютого

16. Нарада з питань розгляду матеріалів
щодо видачі дозволів на спеціальне
водокористування
та
на
викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами.
17. Зустріч з Генеральним Консулом Чеської
Республіки.

22
лютого

18. Передача
медичного
обладнання
реанімаційному
відділенню
Тернопільської обласної комунальної
дитячої клінічної лікарні в рамках акції
«Серце до серця».
19. Засідання регіональної комісії з оцінки та
конкурсного
відбору
інвестиційних
програм
(проектів),
що
можуть
реалізовуватись за рахунок коштів
Державного
фонду
регіонального
розвитку.
20. Командно-штабне навчання з органами
управління територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ області щодо виконання завдань
під час пропуску льодоходу, повені та
паводків.

23
лютого

23
лютого

Барна С.С., Вонс І.В.,
управління міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігії та національносте
ОДА
управління екології та
природних ресурсів ОДА

Барна С.С., Вонс І.В.,
управління міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді
ОДА

23
лютого

Барна С.С., Валов О.В.,
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

23
лютого

Крисак І.Б., управління з
питань
цивільного
захисту населення ОДА

21.

22.

23.

24.

25.

26.

3
Засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних ситуацій при обласній
державній адміністрації
Нарада щодо перспектив розвитку
вирощування цукрових буряків та нових
технологій від компанії КВС в умовах
високих температур.
Робоча поїздка в Борщівський та
Бучацький райони з питань стану
введення в експлуатацію
готовності
об’єктів, які фінансувалися з Державного
фонду регіонального розвитку в 2016
році.
Семінар-навчання з питань новацій
законодавства щодо оплати праці та
ринку
праці
для
суб’єктів
господарювання сфери торгівлі.
Засідання
колегії
департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації.
II Регіональний зимовий чемпіонат
бригад екстреної (швидкої) медичної
допомоги з міжнародною участю
«Кременецькі медичні ралі - 2017».

23
лютого

Крисак І.Б., управління з
питань цивільного
захисту населення ОДА

23
лютого

Крисак І.Б., департамент
агропромислового
розвитку ОДА

23
лютого

Крисак І.Б., управління
капітального будівництва
ОДА

23
лютого

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

23
лютого

Юрик Ю.З., департаменту
соціального захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

23
лютого

27. Засідання обласної тимчасової комісії з
питань погашення заборгованості із
заробітної плати.
28. Виїзний
прийом
громадян
в
Лановецькому районі.

24
лютого

29. Апаратне навчання працівників апарату
облдержадміністрації.

24
лютого

30. Засідання робочої групи щодо створення
та функціонування мережі бізнесінкубаторів.

24
лютого

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

31. Урочиста академія, присвячена 130річчю від дня народження Л.Курбаса та
30-річчю з часу заснування обласного
меморіального
музею-садиби
Леся
Курбаса.

24
лютого

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

Заступник голови
обласної державної адміністрації

24
лютого

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
департаменту соціального
захисту населення ОДА
Крисак І.Б., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Вонс І.В., відділ кадрової
роботи апарату ОДА

Ю.З.ЮРИК

