ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 23 по 29 січня 2017 року

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

1. Відео-нарада з керівництвом районних
державних адміністрацій.

23
січня

2. Робоча поїздка в Шумський район.

23
січня

3. Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
4. Засідання робочої групи з питань
відзначення в області Дня пам'яті героїв
Крут.

23
січня

5. Засідання колегії обласної державної
адміністрації.

24
січня

6. Підписання територіальної угоди про
регулювання соціально-економічних і
трудових відносин в області на
2017-2018 роки.
7. Нарада з головами районних державних
адміністрацій.

24
січня

8. Зустріч з багатодітними матерями
області, урочисте вручення почесного
звання «Мати-героїня».
9. Нарада
з
питань
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування в зимовий період.

24
січня

10. Нарада щодо розгляду матеріалів для
видачі
дозволів
на
спеціальне
водокористування
та
на
викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами.
11. Робоча поїздка в Кременецький район.

25
січня

23
січня

24
січня

24
січня

25
січня

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді ОДА
Крисак І.Б., управління
розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Крисак І.Б., управління
екології та природних
ресурсів ОДА
Вонс І.В., управління з
питань
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
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12. Виїзний прийом громадян в Бучацькому
районі.

25
січня

13. Засідання робочої групи з питань
гуманітарної
допомоги
при
облдержадміністрації.
14. Нарада з питань забезпечення житлом
учасників антитерористичної операції.

25
січня

15. Розширена нарада з керівниками
територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади.
16. Засідання організаційного комітету з
відзначення
в
області
500-чя
Реформації.

26
січня

17. Нарада з начільниками відділів освіти
районної державної адміністрації та
директорами опорних шкіл області.
18. Вечір пам’яті «Бій під Крутами: героїзм
і трагедія» до Дня пам’яті героїв Крут.

26
січня

Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА
Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

26
січня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

19. Виїзний
прийом
Борщівському районі.

в

27
січня

Крисак І.Б., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА

20. Засідання комісії обласної державної
адміністрації з попереднього розгляду
документації із землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та
надання дозволу на її виготовлення,
матеріалів
погодження
місця
розташування об'єктів, встановлення
ставок орендної плати та питань купівлі
- продажу земельних ділянок державної
власності.
21. Засідання експертно-перевірної комісії
Державного архіву області.

27
січня

Вонс
І.В.,
головне
управління
Держгеокадастру
у
Тернопільській області

27
січня

Державний
архів
Тернопільської області

22. Заходи до Дня пам’яті героїв Крут.

29
січня

Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та

громадян

25
січня

26
січня

Юрик Ю.З., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Крисак І.Б., організаційний
відділ апарату ОДА

3
національностей ОДА
23. Виставка фондових матеріалів «В протягом управління культури ОДА
єдності сила народу» з нагоди 98-ї
тижня
річниці проголошення Акту Злуки УНР
і ЗУНР.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В. ВОНС

