ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 22 по 28 травня 2017 року
Координатори, учасники
№
Дата
Назва заходу
та відповідальні за
з/п
проведення
проведення заходів
1. Відео-нарада з головами районних
22
Барна С.С., організаційний
державних адміністрацій, головами травня відділ апарату ОДА
об’єднаних територіальних громад
області.
2. Засідання організаційного комітету з
22
Барна С.С., Вонс І.В.,
питань підготовки та проведення в травня управління міжнародного
області Міжнародного інвестиційного
співробітництва
та
Форуму
«Тернопільщини Invest фандрайзингу ОДА
2017».
3. Нарада з керівниками правоохоронних
22
Барна С.С., відділ з питань
органів області.
травня запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи
4. Нарада з керівниками підпорядкованих
22
Крисак І.Б., Вонс І.В.,
структурних
підрозділів травня Юрик Ю.З., підпорядковані
облдержадміністрації.
структурні підрозділи ОДА
5. Фінал обласних дитячих змагань
22
Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
«Олімпійське лелеченя».
травня молоді ОДА

6.

7.

8.

9.

Засідання експертної комісії з питань
таємниць щодо перегляду грифів
секретності
матеріальних
носіїв
секретної
інформації
облдержадміністрації.
Ознайомлення із інфраструктурою
Новосільської
сільської
ради
об’єднаної територіальної громади.
Нарада
з
головами
районних
державних адміністрацій та головами
об’єднаних територіальних громад
області з питань
соціальноекономічного розвитку області.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

10. Виїзний
прийом
громадян
Підволочиському районі.

22
травня

Вонс І.В., сектор режимносекретної роботи апарату
ОДА

23
травня

Барна С.С., Валов О.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Валов О.В.,
управління містобудування
та архітектури ОДА

23
травня

23
травня

в

23
травня

11. Співбесіди з керівниками структурних
підрозділів
апарату

23
травня

Крисак І.Б., управління
розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Вонс І.В., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
Вонс І.В., організаційний
відділ апарату ОДА

2
райдержадміністрації.
12. Офіційна зустріч керівництва області з
представниками
дипломатичних
установ.

24
травня

13. Ознайомлення
з
виробничою
діяльністю
сільськогосподарського
кооперативу «Медовик» в с. Бонівка
Кременецького району.
14. Молодіжна проща студентів та
викладачів вищих навчальних закладів
у Марійському духовному центрі в
с. Зарваниця.
15. Зустріч з генеральним консулом Чехії
у Львові Павелом Пешеком щодо
організації меморіальних заходів в с.
Калинівка Зборівського району.
16. Відкриття
Міжнародного
інвестиційного
форуму
«Тернопільщина Invest – 2017» та
підписання угод про міжрегіональне
співробітництво.
17. Відкриття
виробничоадміністративного приміщення ТзОВ
«Сегеш-Україна»
в
рамках
Інвестиційного форуму.
18. Зустріч з керівниками кадрових служб
райдержадміністрацій і структурних
підрозділів в рамках підвищення
кваліфікації.
19. Зустріч з Президентом Торговопромислової
палати
України
Чижиковим Георгієм.

24
травня

20. Урочисті заходи з нагоди відзначення
60-чя Тернопільського державного
медичного університету ім. І.Я.
Горбачевського.
21. Зустріч із заступником Міністра
аграрної політики та продовольства
України Трофімцевою О.В.

26
травня

22. Ознайомлення
з
виробничою
діяльністю ПрАТ «Тернопільський
молокозавод».

26
травня

Барна С.С., Вонс І.В.,
управління міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА

24
травня

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

24
травня

Юрик Ю.З., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Керівництво
ОДА,
управління міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

25
травня

25
травня

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

25
травня

Вонс І.В., відділ управління
персоналом апарату ОДА

26
травня

Барна С.С., Вонс І.В.,
управління міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Барна С.С., управління
освіти і науки ОДА

26
травня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового розвитку
ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового розвитку
ОДА

3
23. Свято
останнього
дзвоника
в
загальноосвітніх навчальних закладах
області.
24. Виїзний
прийом
громадян
в
Шумському районі.

26
травня

25. Засідання
міжвідомчого
координаційного
штабу
щодо
соціального забезпечення громадян,
які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів
проведення
антитерористичної
операції.
26. Засідання робочої групи з питань
встановлення пенсій за особливі
заслуги перед Україною.
27. Свято замку в м. Кременець.

26
травня

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

26
травня

26
травня
28
травня

Керівництво
ОДА,
управління освіти і науки
ОДА
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
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури, відділ
туризму
ОДА
та
Кременецька РДА
І.В.ВОНС

